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a } Γενική εισαγωγή

...Δεν λειτουργεί! Δεν είμαι καλός σε αυτό!!
Όχι, δεν το κάνεις. Η κωδικοποίηση αφορά την προσπάθεια μέχρι να λειτουργήσει.
Ξεκινάμε λοιπόν με αποτυχία! Συνηθίστε το, η αποτυχία είναι μέρος της μαθησιακής
διαδικασίας. Απλά συνεχίστε να προσπαθείτε, θα το κάνετε!!

Γενική εισαγωγή

Μια τελευταία λέξη από την ομάδα

Τι μπορείτε να περιμένετε

Γεια σου κόσμε!
Από τότε που εμφανίστηκαν οι υπολογιστές
και το Διαδίκτυο, έχουν αλλάξει βαθιά τον
τρόπο που παίζουμε, πώς επικοινωνούμε,
πώς δουλεύουμε, πώς ζούμε. Λόγω αυτών
των βαθιών αλλαγών στην κοινωνία μας,
υπάρχουν πολλές διαθέσιμες θέσεις εργασίας
για άτομα που έχουν μάθει να κωδικοποιούν
και να επιλύουν προβλήματα κωδικοποιώντας
ιστότοπους και εφαρμογές ιστού.
Ίσως νομίζετε ότι χρειάζεστε πτυχίο
πανεπιστημίου στα Μαθηματικά και την
πυρηνική μηχανική για να μπορείτε να
κωδικοποιήσετε; Καθόλου! Η κωδικοποίηση
είναι εύκολη μόλις το "πάρετε": ακόμη και τα
παιδιά
μπορούν
να
μάθουν
τον
προγραμματισμό
...
Επειδή
στην
πραγματικότητα είναι πολύ διασκεδαστικό!
Εάν ρωτάτε τους προγραμματιστές τι κάνουν
κάθε μέρα, θα λένε πράγματα όπως: "είναι
σαν να παίζεις με Lego Bricks" ή "Είναι σαν να
μαγειρεύεις, να γράφεις συνταγές".

Ο στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι να σας
επιτρέψει να δοκιμάσετε τον προγραμματισμό και τη
λογική σκέψη, να δείτε αν το θεωρείτε επίσης
διασκεδαστικό και κάτι που θα θέλατε να
ακολουθήσετε μόλις βγείτε από τη φυλακή.
Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε τα βασικά στοιχεία της
δημιουργίας και του προγραμματισμού ιστότοπων
χρησιμοποιώντας τις 2 κύριες γλώσσες του ιστού:
HTML, CSS. Μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης, θα
είστε περισσότερο από έτοιμοι να συμμετάσχετε σε
ένα bootcamp κωδικοποίησης που θα σας βοηθήσει
να φτάσετε σε ένα επίπεδο στο οποίο μπορείτε να
πάρετε
μια
πραγματική
δουλειά
ως
προγραμματιστής!

Μάθε κάνοντας
Ο

καλύτερος

τρόπος

για

να

μάθετε

την

κωδικοποίηση είναι ακριβώς όπως το μαγείρεμα ...
Με το να το κάνετε! Γι 'αυτό το μάθημα οργανώνεται
ως μια σειρά ασκήσεων που πρέπει να πετύχετε για
να

προχωρήσετε

στο

επόμενο

βήμα.

Μην

ανησυχείτε για το γρήγορο, δεν είναι σαν το σχολείο!

Ετοιμος? Πάμε!

Το σύστημα θυμάται την πρόοδό σας, οπότε δεν
χρειάζεται να ξεκινήσετε από τη μία συνεδρία στην
άλλη.
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b ( Ενότητα 0

_ Ένα πρόγραμμα περιήγησης για περιήγηση στον ιστό
Τώρα, για να επισκεφθείτε αυτόν τον πρώτο ιστότοπο (και τους πολλούς άλλους που

Διαδίκτυο & Ιστός

ακολούθησαν) χρειαζόταν ένα άλλο λογισμικό. Ο Tim Berners-Lee δημιούργησε έτσι το
λεγόμενο "WorldWideWeb browser", το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Αυτή η
πρώτη έκδοση ήταν πολύ βασική, επιτρέποντας μόνο την εμφάνιση κειμένου και
υπερσυνδέσμων.

Συμφραζόμενα
@ Το Διαδίκτυο
_ Ένα δίκτυο δικτύων
Πριν από την εφεύρεση του Διαδικτύου,
πολλά πανεπιστήμια και ιδρύματα είχαν
ήδη κάποια υποδομή υπολογιστών,
αποτελούμενη
από
υπολογιστές
συνδεδεμένους μεταξύ τους ως τοπικά
δίκτυα. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους
υπολογιστές,
μπορούσαν
να
δημοσιεύσουν
περιεχόμενο και να
επικοινωνούν τοπικά, εντός του ίδιου του
ιδρύματος, αλλά όχι σε παγκόσμιο επίπεδο.
Για να γράψουν περιεχόμενο, οι άνθρωποι
θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια
πολύ
απλή
αλλά
ισχυρή
καινοτομία:hypertext. Hypertext σημαίνει
απλά ότι ένα κείμενο μπορεί να περιέχει
"υπερσυνδέσμους",
που
είναι
ένας
φανταχτερός τρόπος για να περιγράψετε
έναν σύνδεσμο που οδηγεί σε κείμενα που
βρίσκονται σε άλλα μέρη του δικτύου.
Αλλά και πάλι, δεδομένου ότι τα δίκτυα ήταν
προσβάσιμα μόνο τοπικά, τα κείμενα
μπορούσαν
να
συνδεθούν
και
να
προσπελαστούν μόνο τοπικά. Έτσι, εάν μια
ερευνητής σε ένα πανεπιστήμιο ήθελε να
συμβουλευτεί ένα έγγραφο από άλλο
πανεπιστήμιο, θα έπρεπε να πάρει το
αυτοκίνητό του και να οδηγήσει εκεί,
προκειμένου να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο
του Πανεπιστημίου και τελικά να αποκτήσει
πρόσβαση στο έγγραφο. Όχι πολύ
πρακτικό, έτσι;

Ένας Βρετανός επιστήμονας με την ονομασία
Tim Berners-Lee, ο οποίος δούλεψε στο
CERN,

ανακάλυψε

το

1989

μια

λύση

λογισμικού που επιτρέπει στους ανθρώπους
να δημοσιεύουν περιεχόμενο και να το
κάνουν προσβάσιμο σε οποιονδήποτε έχει τη
διεύθυνση, σε όλα τα δίκτυα. Γι 'αυτό το

Λήψη οθόνης του πρώτου προγράμματος περιήγησης που
αναπτύχθηκε από τον Sir Tim Berners-Lee - Image author: Tim
Berners-Lee (public domain) - Πηξή:
https://en.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb

Διαδίκτυο καλείται συχνά: το δίκτυο των
δικτύων. Και έτσι γεννήθηκε ο πρώτος
ιστότοπος!
επισκεφθείτε

Μπορείτε
σε

αυτήν

ακόμα
τη

να

το

διεύθυνση:

http://info.cern.ch

_ Το Διαδίκτυο, σήμερα
Γρήγορη προώθηση έως το 2021: τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης στο Web
μπορούν να εμφανίζουν όχι μόνο κείμενο και συνδέσμους, αλλά και εικόνες, βίντεο και
να εκτελούν πλήρεις εφαρμογές!
Επομένως, ο καθένας μπορεί τώρα όχι μόνο να καταναλώσει αλλά και να δημιουργήσει
νέο περιεχόμενο: το Διαδίκτυο έχει γίνει η κύρια πλατφόρμα για τις περισσότερες
επαγγελματικές αλλά και ιδιωτικές ζωές μας. Επικοινωνία με φίλους και οικογένειες,
συνεργασία με συναδέλφους, διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού σας ή
προγραμματισμός των διακοπών σας ... Όλα συμβαίνουν τώρα στο διαδίκτυο, χάρη στο
Διαδίκτυο!

_ Το Διαδίκτυο δεν είναι ο Ιστός
Το Διαδίκτυο είναι η τεχνική υποδομή που καθιστά δυνατό τον Ιστό. Είναι ένα δίκτυο που
αποτελείται από εκατομμύρια υπολογιστές που έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο,
συνδέονται μεταξύ τους μέσω πολλών διαφορετικών τύπων συνδέσεων (τηλεφωνικές
γραμμές, καλώδια ινών, καλώδια ethernet, WiFi, Bluetooth…) και δρομολογητές που
εξασφαλίζουν ότι οι μεταφορές πληροφοριών φτάνουν στους προορισμούς τους.
Πηγή:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
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Έτσι, ενώ το Διαδίκτυο είναι η υποδομή, ο Ιστός
είναι μια υπηρεσία που χτίζεται πάνω από την
υποδομή. Μια υπηρεσία που ενεργοποιείται από
συγκεκριμένο

λογισμικό

που

ονομάζεται

...

διακομιστές ιστού! Όταν επισκέπτεστε έναν
ιστότοπο

χρησιμοποιώντας

περιήγησης

στο

Διαδίκτυο,

ένα

πρόγραμμα

το

πρόγραμμα

περιήγησης λειτουργεί ως "πελάτης", ζητώντας
το σχετικό περιεχόμενο στον "διακομιστή ιστού".
Όπως αναφέρεται στο MDN1 (Mozilla Developer

Επομένως, όταν πληκτρολογείτε ή κάνετε κλικ σε μια
διεύθυνση ιστού, αυτό που συμβαίνει είναι ότι το
πρόγραμμα περιήγησής σας ενεργοποιεί ένα αίτημα
στον σχετικό διακομιστή ιστού, που βρίσκεται στη
συγκεκριμένη διεύθυνση. Ο διακομιστής λαμβάνει τη
διεύθυνση URL ως αίτημα και επιστρέφει το σχετικό
περιεχόμενο

στον

"πελάτη"

(το

πρόγραμμα

περιήγησής σας).
dule 0 – Internet and Web Info

_ HyperText Markup Γλώσσα

Network - ένας από τους καλύτερους πόρους για

Αναφέραμε

να μάθετε την ανάπτυξη ιστού):

καινοτομία. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε

●

ολόκληρη

«Οι πελάτες είναι οι τυπικές συσκευές

ήδη

το

Hypertext

ως

μια

μεγάλη

τη γλώσσα κωδικοποίησης που την

που συνδέονται στο Διαδίκτυο με τον χρήστη του

επιτρέπει: HTML (Hypertext Markup Language).

διαδικτύου (για παράδειγμα, ο υπολογιστής σας

HTML είναι πολύ εύκολη στην εκμάθηση ... Λοιπόν,

που είναι συνδεδεμένος στο Wi-Fi ή το τηλέφωνό

ας ξεκινήσουμε με αυτό!

σας που είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας σας) και το λογισμικό πρόσβασης
στον Ιστό που διατίθεται σε αυτές τις συσκευές
(συνήθως ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού
όπως ο Firefox ή Χρώμιο).
●

Οι διακομιστές είναι υπολογιστές που

αποθηκεύουν

ιστοσελίδες,

ιστότοπους

ή

εφαρμογές. Όταν μια συσκευή πελάτη θέλει να
αποκτήσει πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα, ένα
αντίγραφο της ιστοσελίδας μεταφέρονται από το
διακομιστή

στον

υπολογιστή-πελάτη

για

εμφάνιση στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του
χρήστη.

Πηγή
How
the
Web
works?
MDN
https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/How_the_We
b_works
1

_5
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_ Τι είναι το HTML??
Το

c > Ενότητα 1
νόημα

στο

κείμενο

στο

παραπάνω

παράδειγμα, οι υπολογιστές δεν μπορούν

Οι

υπολογιστές

και

κατ

'επέκταση

προγράμματα περιήγησης ιστού είναι εγγενώς
χαζά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από έναν
να

κάνει

διάκριση

μεταξύ

Η

σήμανση σημαίνει ότι, χάρη στο HTML,
μπορείτε να ορίσετε τη δομή και τη
σημασία

του

Σύμφωνα

με

περιεχομένου
το

1. Η ετικέτα ανοίγματος: Περιλαμβάνει το

χρησιμοποιούμε μια γλώσσα σήμανσης για

οποία χρησιμοποιείτε για να περικλείσετε

κλεισίματος. Αυτή η ετικέτα δηλώνει

να προσθέσουμε επιπλέον νόημα στο

ή να τυλίξετε διαφορετικά μέρη του

πού ξεκινά το στοιχείο - σε αυτήν την

κείμενο. Στον ιστό, η γλώσσα σήμανσης

περιεχομένου

περίπτωση

που χρησιμοποιούμε είναι HTML ή γλώσσα

σημασιολογία και την εμφάνισή του. Οι

hypertext markup.

ετικέτες που περικλείουν μπορούν να

Ιστό.

Επομένως,

για

να

«Η

ενός στοιχείου HTML είναι:

τυλιγμένο σε αγκύλες ανοίγματος και

τον

MDN,

σας.

Όπως μπορείτε να δείτε, τα κύρια μέρη

αποτελείται από μια σειρά στοιχείων, τα

από

ελέγξετε

τη

κάνουν υπερσύνδεση λέξης ή εικόνας "σε

υπολογιστή να διαβάσει ένα έγγραφο κειμένου
και

σήμανσης».

«γλώσσα

όνομα του στοιχείου (εδώ: ετικέτα P),

λαμβάνουν

τα

είναι

HTML

να δώσουν νόημα στα δεδομένα που

@ Γιατί Χρησιμοποιούμε
το HTML

γλώσσα

τη σήμανση περιεχομένου. Λέμε λοιπόν

Ακριβώς όπως δεν μπορούμε να δώσουμε

Εισαγωγή στο HTML

μια

κωδικοποίησης που χρησιμοποιείται για
ότι

HTML

είναι

HTML

διαφορετικό μέρος στη σελίδα ή στο

τίτλων,

όπου

ξεκινά

η

παράγραφος.
2. Η ετικέτα κλεισίματος: Είναι παρόμοια
με την ετικέτα ανοίγματος, εκτός από το
ότι περιλαμβάνει μια κάθετο (/) πριν
από το όνομα του στοιχείου. Η ετικέτα

παραγράφων, συνδέσμων, λιστών κ.λπ.

Διαδίκτυο, ή να οδηγούν σε ένα αρχείο

Ας βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση ενός

βίντεο (το οποίο μπορεί να αποδώσει το

στοιχείο. Το να ξεχάσετε την ετικέτα

υπολογιστή και ρίξτε μια ματιά σε ένα έγγραφο

πρόγραμμα περιήγησης μέσα σε ένα

κλεισίματος μπορεί να οδηγήσει σε

που πιθανότατα δεν θα καταλάβετε:

πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο) και

σφάλματα και παράξενα αποτελέσματα.

ούτω καθεξής. Ας πάρουμε ένα απλό

κλεισίματος δηλώνει πού τελειώνει το

3. Το

περιεχόμενο:

Αυτό

είναι

το

περιεχόμενο του στοιχείου. Εδώ είναι

παράδειγμα:

απλώς κείμενο, αλλά μπορεί να είναι
οτιδήποτε: αντικείμενα από μια λίστα,

“I am learning to code websites”
Εάν

θέλουμε

παραμείνει

αυτή

μόνη

η

της,

δήλωση
τότε

θα

να
την

χαρακτηρίζαμε ως Παράγραφο και θα
παρουσιαζόταν ως εξής:
Προσθέτοντας μερικά <tags> στο έγγραφο που
περιγράφει το περιεχόμενο, έχουμε καλύτερη
κατανόηση της σημασίας και της δομής του
κειμένου. Ο τομέας της γλωσσολογίας που
ασχολείται με την έννοια του κειμένου
ονομάζεται semantics. Κατά τη σύνταξη HTML,
είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τις σωστές
ετικέτες HTML για το περιεχόμενό σας. Αυτό
ονομάζεται σύνταξη semantic HTML, και η
σημασία του δεν μπορεί να υποτιμηθεί..

μια εικόνα, ένα αρχείο βίντεο ή ήχου,
μια ενότητα μέσα στο έγγραφο ...
4. Το στοιχείο: Η ετικέτα ανοίγματος, η
ετικέτα κλεισίματος και το περιεχόμενο
μαζί σχηματίζουν το στοιχείο.

<<p> I am learning to code websites
</p>

_ Nesting elements
Όπως και οι ρωσικές κούκλες, τα στοιχεία
HTML μπορούν να τοποθετηθούν ανάμεσα

_HTML element ( “HTML tags”)
Ας

εξετάσουμε

αυτό

το

σε άλλα στοιχεία HTML.

στοιχείο

παραγράφου λίγο πιο προσεκτικά. Από τι
είναι φτιαγμένο?

_7
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Όταν γράφετε κώδικα HTML, θέλετε ο κώδικάς

Ας εξετάσουμε το παραπάνω παράδειγμα

βέλος που δείχνει προς μια κατεύθυνση.

σας

ενός εγγράφου HTML.

Ωστόσο, ένα σκυλί για παράδειγμα, ή μια
γάτα, δεν θα καταλάβαινε αν κοιτάξει το
παρακάτω σημάδι.
Στην πραγματικότητα, είναι δύσκολο για εμάς
τους ανθρώπους να δούμε αυτό το σημάδι και
να μην συμπεράνουμε τη σημασιολογία του
γιατί οι εγκεφαλοι μας αγαπούν τη
σημασιολογία!
Χρησιμοποιούμε σημασιολογία όλη την ώρα,
παντού. Αυτό μας βοηθά να περιηγηθούμε
στη ζωή μας στις πόλεις για παράδειγμα.
Μαθαίνουμε συμβάσεις (όπως πινακίδες
κυκλοφορίας) και βασιζόμαστε σε αυτές για να
μας δούμε τι υπάρχει μπροστά. Βλέπουμε,
ξέρουμε.
Σε HTML, όταν λέμε ότι ένα κομμάτι κειμένου
είναι Παράγραφος, τότε το πρόγραμμα
περιήγησης "γνωρίζει" πώς να το αποδώσει
με συγκεκριμένο τρόπο. Για παράδειγμα, ένα
λογισμικό ανάγνωσης οθόνης μπορεί να
διαβάσει την παράγραφο με συγκεκριμένο
τόνο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο με τις
εικόνες για παράδειγμα. Η σωστή προσθήκη
σύνταξης σε μια ετικέτα εικόνας μπορεί να
δημιουργήσει ή να σπάσει την κατανόηση του
περιεχομένου των τυφλών.

να

διαβάζεται

από

το

πρόγραμμα

περιήγησης. Ο υπολογιστής σας θα ανοίξει
αυτόματα όλα τα αρχεία που καταλήγουν σε
.html

στο

συνέχεια,
αποδώσει

πρόγραμμα

περιήγησης.

Στη

το πρόγραμμα περιήγησης θα
τον

κώδικα

HTML

μέσα

στο

Ας συνεχίσουμε με το στοιχείο HTML από

έγγραφο σε μια ιστοσελίδα αναγνώσιμη από

το προηγούμενο παράδειγμα.

τον άνθρωπο.

Θα ήθελα να τονίσω τον κωδικό λέξης.

Εάν θέλετε να δείτε τον καθαρό κώδικα HTML,
θα
πρέπει
να
χρησιμοποιήσετε
έναν
διαφορετικό τύπο εφαρμογής για να ανοίξετε
αυτά τα έγγραφα: έναν επεξεργαστή κώδικα.

Για να το κάνω αυτό, θα χρησιμοποιήσω
το στοιχείο <em> και θα το τυλίξω γύρω
από τη λέξη που θέλω να τονίσω.
< p>I am learning to <em>code</em>

_ Επεξεργαστή κώδικα (Code editor)

websites! </p>

Σε αυτό το παράδειγμα το στοιχείο <em>
λέγεται ότι είναι ένθετο στο στοιχείο <p>.

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τον

Σημαντικό: φροντίστε να κλείσετε
το ένθετο στοιχείο προτού κλείσετε
το γονικό στοιχείο, διαφορετικά θα
συμβούν περίεργα πράγματα!

προεπιλεγμένο επεξεργαστή κειμένου που
είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας για
να γράψετε τα αρχεία HTML. Στα Windows για
παράδειγμα υπάρχει το Σημειωματάριο. Αυτό
θα λειτουργούσε μια χαρά αρκεί να μην

HTML 5

γράφετε σφάλματα στον κώδικα HTML και να

@ Το πρώτο HTML
έγγραφο

το αποθηκεύσετε ως αρχείο .html.

_ Επέκταση αρχείου

Αυτές οι εφαρμογές έχουν ενσωματωμένες

Υπάρχουν

εφαρμογές

που

δημιουργήθηκαν ειδικά για τη σύνταξη κώδικα.

Ο υπολογιστής σας γνωρίζει ποια εφαρμογή
θα ξεκινήσει για να ανοίξει ένα συγκεκριμένο
αρχείο ελέγχοντας την επέκταση του αρχείου
(το τελευταίο μέρος του ονόματος μετά την
ένδειξη περιόδου "."). Ακολουθούν μερικά
παραδείγματα:

●

επίσης

λειτουργίες όπως επισήμανση κώδικα, εσοχή
του κωδικού σας, αυτόματη συμπλήρωση κ.λπ.

@ Δομή αρχείου

Τα έγγραφα που τελειώνουν σε

● <!DOCTYPE html> Η πρώτη
γραμμή ενός εγγράφου html ξεκινά με
τη δήλωση doctype. Αυτή η γραμμή
ενημερώνει το πρόγραμμα περιήγησης
ποια έκδοση του html χρησιμοποιείτε.
● <html>...</html> Όλος ο κώδικας
html θα τοποθετηθεί μέσα στο στοιχείο
html. Το στοιχείο html αποτελείται από
μια ετικέτα ανοίγματος: <html> και μια
ετικέτα κλεισίματος: </html>.
● <head>...</head><body>...</bod
y> Μέσα στο στοιχείο html έχουμε ένα
κεφάλι και ένα στοιχείο σώματος. Το
στοιχείο
κεφαλής
περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο.
Δεν θα είναι ορατό στον άνθρωπο που
συμβουλεύεται την ιστοσελίδα σας. Το
κύριο σώμα περιέχει το πραγματικό
περιεχόμενο που θα είναι ορατό στον
ιστότοπο.
● <title>...</title> Το στοιχείο τίτλου
είναι μέρος του κεφαλιού. Όπως
υποδηλώνει το όνομα, περιέχει τον
τίτλο για τη σελίδα html.
● <h1>...</h1> Το στοιχείο h1
τοποθετείται στο σώμα του εγγράφου.
Είναι μία από τις 6 κεφαλίδες ενότητας
σε html. (h1-h6). "h" σημαίνει
"επικεφαλίδα".
● <p>...</p> Το στοιχείο p ή το
στοιχείο παραγράφου χρησιμοποιείται
για την εμφάνιση μιας παραγράφου
κειμένου.

Semantics
@ Γιατί χρησιμοποιούμε
semantics?

.docx θα ανοίξουν από το Microsoft
Semantics
Συμβαίνει
όταν
επισυνάπτουμε μια συγκεκριμένη
ένδειξη σε ένα σημείο. Εξετάστε
την παρακάτω εικόνα.

Word
●

Τα έγγραφα που τελειώνουν σε
.pdf θα ανοίξουν με αναγνώστη pdf

●

προδιαγραφή HTML5 περιλαμβάνει αρκετά
σημασιολογικά στοιχεία για την οργάνωση
εγγράφων. Τα σημασιολογικά στοιχεία
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να μεταδίδουν
νόημα στο πρόγραμμα περιήγησης, στον
προγραμματιστή, στον αναγνώστη και σε
οποιεσδήποτε
άλλες
τεχνολογίες
ερμηνεύουν το έγγραφο (π.χ. βοηθοί
φωνής, αναγνώστες οθόνης, μηχανές
αναζήτησης ...).

_ Στοιχεία ενότητας σε HTML5
Τα στοιχεία ενότητας είναι πολύ χρήσιμα για
την
ομαδοποίηση
των
σχετικών
σημασιολογικών στοιχείων. Σύμφωνα με το
MDM2, υπάρχουν 4 διαφορετικά στοιχεία
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να
οργανώσετε
και
να
ομαδοποιήσετε
σημασιολογικά κομμάτια html για να
προσδιορίσετε ενότητες του εγγράφου σας:

Θα ανοίξει ένα αρχείο που τελειώνει
σε

.mp3

με

ένα

πρόγραμμα

2

αναπαραγωγής μουσικής
_9

@ Semantic HTML

Exemplo de um documento html simples

Έχουμε μάθει να προσδίδουμε
ένα νόημα σε αυτό το οπτικό: ένα

HTML Mozilla Contributors, licenciado sob CC-BY-SA 2.5.:
https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/Guide/HTML/Using_HTML_sections_and_outlines%23section
_elements_in_html5

10_
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“Στοιχείο πλοήγησης (<nav>) χρήσιμο
για συνδέσμους πλοήγησης, πολύ συχνά σε
ιστότοπους. Μπορείτε να έχετε πολλά μενού
στην ίδια σελίδα, αλλά δεν μπορείτε ποτέ να
τα τοποθετήσετε, πράγμα που σημαίνει να
τοποθετήσετε ένα δεύτερο στοιχείο <nav>
σε ένα άλλο στοιχείο <nav>.
▪

όνομα του συγγραφέα, κ.λπ. <article>,
<section>, <aside>, και <nav>) > μπορούν
να έχουν το δικό τους <header>. Παρά το
όνομά του, δεν τοποθετείται απαραίτητα
στην αρχή της σελίδας ή της ενότητας.

•

ένα

Στοιχείο ενότητας HTML (<section>)
ορίζεται μια ενότητα ενός εγγράφου για να
υποδείξει
μια
σχετική
ομαδοποίηση
σημασιολογικής σημασίας.
▪ Το HTML Aside Element (<aside>) ορίζει
μια ενότητα που, αν και σχετίζεται με το
κύριο στοιχείο, δεν ανήκει σε αυτήν, όπως
για παράδειγμα ένα πλαίσιο επεξήγησης ή
μια διαφήμιση ή μια λίστα "σχετικών
προϊόντων". Δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα
στο κύριο (συνήθως, (<article>)”.

συνδέσμους. " Αυτό το υποσέλιδο μπορεί

_Άλλα

σημασιολογικά

υποσέλιδο

σελίδας

που

συνήθως

περιέχει τα πνευματικά δικαιώματα, νομικές
ειδοποιήσεις και μερικές φορές κάποιους

▪

επίσης να οριστεί ως υποσέλιδο ενότητας
και μπορεί να περιέχει την ημερομηνία
δημοσίευσης της ενότητας, πληροφορίες
άδειας,

κ.λπ.

<article>,

<section>,

<aside>, και <nav> ή μπορεί να έχει το δικό
του <footer>. Παρά το όνομά του, δεν
τοποθετείται απαραίτητα στο τέλος της
σελίδας ή της ενότητας 4.

_ Παράδειγμα διάταξης

ενότητα

Το παρακάτω παράδειγμα είναι μια διάταξη για

Ο ίδιος συντελεστής Mozilla προάγει τους

<header> με ένα στοιχείο <h1> και ένα στοιχείο

ακόλουθους ορισμούς για τα στοιχεία που

<nav>

χρησιμοποιούνται στην ενότητα :

πλοήγησης. Το <header> βρίσκεται στο ίδιο

•
Το
“HTML
Body
Element
(<body>) καθορίζει όλο το περιεχόμενο ενός
εγγράφου. Περιέχει όλο το περιεχόμενο και
τις ετικέτες HTML.

επίπεδο με τα στοιχεία <section> και <footer>.

Tο στοιχείο κεφαλίδας HTML
(<header>) >) ορίζει μια
σελίδα που συνήθως περιέχει
το λογότυπο, τον τίτλο και την
πλοήγηση. Η κεφαλίδα μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί σε
άλλα σημασιολογικά στοιχεία
όπως
<article>,
ή
<section>— ή header section,
που
περιέχει
ίσως
την
επικεφαλίδα της ενότητας, το

_11

</header>

<h1>

<p>

Page Title

content

</h1>

</p>

</header>

</article>

<section>

<aside>

<h2>

<p>

My Blog Posts
</h2>

Author info
</p>
</aside>
</section>

<p>

το σώμα μιας σελίδας ιστολογίου. Υπάρχει ένα

3

Ibid

</p>

</nav>

<header>

HTML που χρησιμοποιούνται στην

3

</ul>

<article>

στοιχεία

Article Title

Το στοιχείο HTML Footer (<footer>) ορίζει

Το στοιχείο άρθρου HTML (<article>)
ορίζει ένα κομμάτι περιεχομένου που μπορεί
να σταθεί μόνο του.
▪

<li><a href="#">link</a></li>

που

περιέχει

τους

συνδέσμους

Το κύριο στοιχείο <section> έχει τίτλο <h2>, 2
<article> και <aside>.

Article Title
</p>
</header>
<p>
Content
</p>

<body>
<header>

</article>

<nav>

<article>

<ul>
<li><a href="#">link</a></li>
<li><a href="#">link</a></li>

4

Πηγή:https://learnabouthtml5.blogspot.com/2016/12
/using-html-sections-and-outlines.html

<header>
<p>

<footer>
Copyright Info
</footer>
</body>
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@ Tο συντακτικό του CSS

d/Ενότητα 2
CSS

Κοιτάξτε αυτό το σχηματικό, το οποίο συνοψίζει πώς να γράφετε CSS με τρόπο που το
πρόγραμμα περιήγησης το κατανοεί.

Πηγή:
https://www.nytimes.com/2020/03/06/arts/rapha
el-rome-coronavirus.html

σε αυτό:

Εισαγωγή σε CSS
Στο προηγούμενο ταξίδι μας, ανακαλύψαμε
τη δύναμη του HTML. Όπως έχετε δει, το
HTML δημιουργήθηκε για να περιγράψει το
περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, όπως:
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
Αλλά ίσως έχετε παρατηρήσει ότι δεν
υπάρχει καθόλου χρώμα, μοιάζει με απλό
έγγραφο. Ποιο είναι βαρετό να κοιτάξουμε.
Αυτό συμβαίνει επειδή πάνω από το HTML
τους, αυτές οι σελίδες χρησιμοποιούν μια
άλλη γλώσσα, που ονομάζεται CSS, η
οποία είναι να κάνει το html να φαίνεται
οπτικά καλύτερο.
Με άλλα λόγια, το CSS μας επιτρέπει να το
μετατρέψουμε:

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν φανταχτερά λόγια εδώ. Μην πανικοβληθείτε, δεν θα
υπάρχουν πολλά περισσότερα :-)

Πηγή: :
https://www.nytimes.com/2020/03/06/arts/raphael-romecoronavirus.html

@ Τι είναι CSS?
CSS σημαίνει Cascading Style Sheets

●

CSS περιγράφει πως το HTML Στοιχεία
πρέπει να αποδίδονται στην οθόνη.
Μπορεί

να

ελέγξει

τη

διάταξη

p { color: red; font-size:14px; }

@ Ξεκινώντας

●

●

"Selector"υποδεικνύει ποια στοιχεία του αρχείου HTML πρέπει να λάβουν τις οδηγίες.
Βασικά δείχνει τα στοιχεία HTML που θέλετε να σχεδιάσετε. Σε αυτό το παράδειγμα,
όλες οι ετικέτες <p> στη σελίδα html θα λάβουν τις ιδιότητες CSS που έχουν εκχωρηθεί
στον επιλογέα p css.
The declaration block περιέχει μία ή περισσότερες δηλώσεις στυλ, διαχωρισμένες με το
ερωτηματικό (;) ..
Κάθε δήλωση CSS περιλαμβάνει ένα όνομα ιδιότητας CSS και μια τιμή, διαχωρισμένα
με άνω και κάτω τελεία (αυτός ο χαρακτήρας :).
Μια δήλωση CSS πρέπει να τελειώνει με ένα ερωτηματικό (;) και τα μπλοκ δήλωσης
περιβάλλονται από σγουρά τιράντες ({και}).
Παράδειγμα:

Υπάρχουν τρεις τρόποι προσθήκης CSS στις ιστοσελίδες μας.

πολλών

σελίδων ταυτόχρονα.
Εν ολίγοις, το CSS είναι αυτό που κάνει τις
ιστοσελίδες

μας

να

φαίνονται

καλές

και

ευπαρουσίαστες. Είναι μια απαραίτητη ικανότητα για
οποιονδήποτε προγραμματιστή ιστού εκεί έξω.
14_
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<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

_1. Inline CSS
Πρώτον, μπορούμε να συμπεριλάβουμε CSS απευθείας στα στοιχεία HTML μας. Για να

<title>CSS is awesome - BeCode</title>

επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα, χρησιμοποιούμε το χαρακτηριστικό στυλ και γράφουμε

<style> h1 {color:blue; }

κώδικα CSS μέσα στην τιμή του (το τμήμα μεταξύ των εισαγωγικών). Παράδειγμα:

</style>
</head>

<h1 style="color: blue"> Hello world!! </h1>

Βρήκαμε μόλις μια λύση για να μην αναμιγνύουμε το HTML με το CSS μας, αλλά το στυλ

Όπως βλέπετε, το css δίνει εντολή στο πρόγραμμα περιήγησης να χρησιμοποιήσει το

μας εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στο αρχείο HTML.

μπλε χρώμα για την απόδοση της ετικέτας h1. Εύκολο, έτσι δεν είναι; Και μπορείτε να
συνδυάσετε πολλές ιδιότητες. Για παράδειγμα, ας το κάνουμε μπλε και έντονο:

Ίσως υπάρχει καλύτερος τρόπος να συμπεριλάβουμε το CSS μας; Λοιπόν, ναι υπάρχει!

_3. Εξωτερικό CSS

<h1 style="color:blue;font-weight:bold"> Hello world!!</h1>

Όπως το όνομα το δίνει, θα έχουμε κάποια εξωτερικά αρχεία CSS, τα οποία θα
εισαγάγουμε μέσα στο <head> της σελίδας HTML.
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> <title>The best way! BeCode</title>

Εύκολο

ξανά!

Όπως

μπορείτε

να

δείτε,

μπορείτε

να

προσθέσετε

ιδιότητες

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

χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματικό (ο χαρακτήρας ;) για να τις ξεχωρίσετε, ώστε το
πρόγραμμα περιήγησης να μην συγχέεται.

</head>

Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πολλές ακόμη ιδιότητες μέσα σε αυτήν τη μέθοδο,

Όπως μπορείτε να δείτε, χρησιμοποιούμε μια ετικέτα <link> αυτή τη φορά για να

αλλά μπορεί να γίνει πραγματικά ακατάστατο στο αρχείο HTML, οπότε δεν συνιστάται

πραγματοποιήσουμε σύνδεση με το αρχείο CSS. Αυτή η ετικέτα συνδέσμου θα χρειαστεί

πραγματικά. Οι επόμενες δύο μέθοδοι είναι πολύ πιο καθαρές ...

μερικά χαρακτηριστικά για να λειτουργήσει: το, rel=" stylesheet" καθορίζει τη σχέση
μεταξύ του αρχείου HTML και CSS, το πρόγραμμα περιήγησης ξέρει τώρα ότι

_2. The <style> block
Ένας άλλος τρόπος για να συμπεριλάβετε το CSS είναι να χρησιμοποιήσετε την
ετικέτα <style> στο εσωτερικό της αρχικής μας ενότητας της σελίδας HTML.

προσπαθούμε να συνδέσουμε ένα φύλλο στυλ (αρχείο CSS). Ο type=" text/CSS" θα πει
στο πρόγραμμα περιήγησης τι είδους πόρους συνδέουμε. Δεν είναι υποχρέωση να το
χρησιμοποιήσετε, αλλά σας συνιστούμε να το χρησιμοποιήσετε για να αποφύγετε τυχόν
προβλήματα

<head>
<meta charset="UTF-8">

στο

μέλλον.

Τελευταίο

αλλά

όχι

λιγότερο

σημαντικό,

το

href="resources/css/style.css" είναι η διαδρομή μας που θα χρησιμοποιήσει ο
σύνδεσμος για την εύρεση του εγγράφου.

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
Το να έχετε ένα εξωτερικό αρχείο CSS είναι ο πιο συνιστώμενος τρόπος για να το κάνετε
αυτό, επειδή "διαχωρίζει τις ανησυχίες": το αρχείο HTML είναι για περιεχόμενο, το αρχείο
CSS είναι για διακόσμηση!

_15
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Ακολουθεί ένα σχετικό παράδειγμα:

_ Το σύστημα RGB

_ Το δεκαεξαδικό σύστημα

Γρήγορα οι υπολογιστές έγιναν πιο ισχυροί

Για την ενημέρωσή σας, υπάρχει ακόμα

και μπόρεσαν να χειριστούν εκατομμύρια

ένας άλλος τρόπος για να εκφράσετε τις

διαφορετικά

τιμές

χρώματα,

χρησιμοποιώντας

οθόνης: Κόκκινο, Πράσινο και Μπλε, το

για παράδειγμα το κόκκινο εκφράζεται ως

οποίο είναι γνωστό ως "σύστημα RGB".

#FF0000, blck is #000000 and white:

p {color: rgb (255, 0, 0) ; }

#FFFFFF.

κανένα μπλε (0) ... Οδηγώντας σε ένα
πλήρες φωτεινό κόκκινο χρώμα.
Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με

h1{color:blue;}
πλεονέκτημα αυτού είναι ότι το CSS μας διαχωρίζεται από το HTML μας και μπορούμε να
εισαγάγουμε αυτό το αρχείο CSS σε πολλές σελίδες ταυτόχρονα!

@ Εργασία με χρώματα
Τα χρώματα είναι ένα μεγάλο μέρος του πώς φαίνονται τα πράγματα. Και εμείς, οι
άνθρωποι, αγαπάμε το χρώμα!

p{color: red;}
Έτσι, εάν, για παράδειγμα, θέλετε πραγματικά
τη συγκεκριμένη απόχρωση του μπλε που
περιγράφει τον ουρανό της Σκωτίας την
άνοιξη, τότε πρέπει να βρείτε τη σωστή
μετάφρασή του στο σύστημα RGB.

Το δεκαεξαδικό σύστημα λειτουργεί από
τιμές που κυμαίνονται από 0 έως 9 και
συνεχίζει στο Α έως το F για συνολικά 16
τιμές. Χρησιμοποιώντας 6 δεκαεξαδικές
τιμές,
μπορείτε
να
εκφράσετε
256
εκατομμύρια χρώματα.
Τα πρώτα 2 ψηφία περιγράφουν την τιμή
του κόκκινου, τα επόμενα 2 τις τιμές του
πράσινου και τα δύο τελευταία τις τιμές του
μπλε.
Απλώς ξέρετε ότι υπάρχει και ότι θα
μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αν θέλετε.
Δεν θα το ανακαλύψουμε πραγματικά σε
αυτήν την προπόνηση.

Υπάρχουν πολλά εκατομμύρια διαθέσιμα χρώματα στη Φύση .... Που ήταν μια μεγάλη
πρόκληση για μεταφορά στον ψηφιακό κόσμο των υπολογιστών. Πρώτον, υπήρχαν μόνο
λίγα χρώματα διαθέσιμα, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα ονόματα χρωμάτων (όπως
"κόκκινο", "μπλε", "μπεζ", "σοκολάτα") ...

p{color: rgb(0, 182, 255);}

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια

ετικέτα αποδίδεται ως ορθογώνιο του

_ Xρώματα με όνομα

τέταρτη τιμή, για να ορίσετε το "άλφα", που

οποίου το φόντο και τα περίγραμμα είναι

Ο ευκολότερος τρόπος για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα χρώματα είναι ... με τα

σημαίνει "διαφάνεια" (ή "αδιαφάνεια" εάν

διαφανή. Δεν χρειάζεται να μείνει έτσι!

ονόματά τους! Είναι εύκολο να θυμόμαστε για εμάς τους ανθρώπους, ειδικά για τους

προτιμάτε). Η τιμή του κυμαίνεται από 0

Εδώ είναι μια οπτική αναπαράσταση

αγγλόφωνους, αφού είναι στα αγγλικά. Υπάρχουν επί του παρόντος 140 έγχρωμες

(εντελώς διαφανές, η ετικέτα θα ήταν αόρατη)

αυτού του ορθογωνίου, που ονομάζεται

σε 1 (πλήρως αδιαφανής). Αντί για RGB

"μοντέλο κουτιού".

λέξεις-κλειδιά, συμπεριλαμβανομένων των κύριων και δευτερευόντων χρωμάτων (όπως
κόκκινο, μπλε ή πορτοκαλί), διάφορα γκρι (από μαύρο σε λευκό, συμπεριλαμβανομένων
χρωμάτων όπως darkgray και lightgrey), και μια ποικιλία άλλων συνδυασμένων
χρωμάτων, όπως AliceBlue, DarkOrchid, e rebeccapurple. Η πλήρης λίστα είναι

@ Παίζοντας με τα borders

_Διαφάνεια!

χρησιμοποιούμε
προσθέσουμε

Από

το
το

για

να

στρώμα

στο

RGBA

διαφανές

χωρίς

στυλ,

κάθε

Ας πούμε λοιπόν ότι θέλετε ένα πορτοκαλί
τετράγωνο με διαφάνεια 60%, θα το κάνατε:

Είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, αλλά θα αισθανθείτε γρήγορα περιορισμένοι

div { width: 100px; height: 100px;
background-color:
rgba(255, 221, 0,0.6); }

τρόπο για να εκφράσουμε τις τιμές των χρωμάτων ...

προεπιλογή,

χρώμα μας.

διαθέσιμη στο W3Schools: https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp

έχοντας μόνο 140 χρώματα ... Ας προτιμήσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε στον επόμενο

_17

το

δεκαεξαδικό σύστημα. Σε αυτό το σύστημα,

μέγιστο είναι 255), κανένα πράσινο (0) και

Αυτό θα δώσει το ίδιο αποτέλεσμα με το αποτέλεσμα μας στο παράδειγμα 1, το

χρησιμοποιώντας

ένα μείγμα των 3 βασικών χρωμάτων της

Αυτό λέει "Θέλω το μέγιστο κόκκινο (το

Στο εσωτερικό του αρχείου CSS έχουμε γράψει τα εξής:

χρώματος,
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E Αυτή η εικόνα αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να παίξετε border,
margin, padding για να σχεδιάσετε οποιαδήποτε ετικέτα HTML!
Εντάξει για να το εξηγήσουμε λίγο πιο βαθιά, ας βάλουμε τα χέρια μας πιο βαθιά..!
Δημιουργήστε ένα αρχείο HTML και αντιγράψτε αυτές τις γραμμές στο σώμα μας:
<div class="box1"> <div class="box2"> </div> </div> <div class="box3"> </div>
Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα αρχείο CSS και αντιγράψτε τις ακόλουθες γραμμές
μέσα σε αυτό:
.box1{ width:200px;
height:200px;

.box3{
width:100px;
height:100px;
background-color:green;
margin-left:200px;
/*--We will cover this later--*/
display:inline-block;
/*----------------------------*/}
Αυτό σίγουρα δεν θα φαίνεται ακριβώς όμορφο, αλλά αυτό δεν είναι ακόμη το πρόβλημα.

border-top:1px solid red;

Όπως

border-right: 1px solid black;

χρησιμοποιώντας 3 παραμέτρους: το πάχος της γραμμής (εδώ, σε pixels), τον τύπο

border-bottom: 2px dotted green;

βλέπετε,

μπορείτε

να

καθορίσετε

κάθε

περίγραμμα

του

ορθογωνίου

γραμμής (συμπαγής, διακεκομμένη, διακεκομμένη) και το χρώμα της.
Τώρα ενώ βρίσκεστε σε αυτό, προσπαθήστε να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ padding

border-left: 2px dashed green;

και margin.Παίξτε με τις τιμές του και δείτε τι συμβαίνει όταν τις αλλάζετε.

padding:100px;

Τα σύνορα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετατρέψουν τα ορθογώνια σε κύκλο!

padding-right:50px;

Καθώς μαθαίνετε CSS, θα δείτε ότι το CSS είναι γεμάτο hacks και κόλπα. Ένα πολύ

background-color: yellow;

χρήσιμο είναι ότι μπορείτε να μετατρέψετε μια εικόνα ως εξής:

/*--We will cover this later--*/
display:inline-block;
/*----------------------------*/}
σε:
.box2{ width:200px;
height:200px;
background-color:red;

/*--We will cover this later--*/
display:inline-block; /*----------------------------*/}

image: The Duffer Brothers. Fonte: https://www.strangerthings.fr
Εδώ είναι μια ιδιότητα που το καθιστά δυνατό:
border-radius:50%;
Θα έχετε την ευκαιρία να πειραματιστείτε με αυτό στις ασκήσεις ....

_19
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@ Σχόλια στο CSS
Σχόλια5 χρησιμοποιούνται για την προσθήκη εξηγήσεων στον κώδικα, για να σας
βοηθήσουν ή να σας ενημερώσουν (ή για έναν συνάδελφο) κατά την επεξεργασία του
πηγαίου κώδικα αργότερα. Τα σχόλια αγνοούνται από τα προγράμματα περιήγησης.
A CSS comment must start with /* and ends with */:
/* This is a single-line comment */
p { color: red; }
Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια όπου θέλετε στον κώδικα CSS:
p { color: red;

Ένας επιλογέας είναι το μέρος ενός συνόλου κανόνων CSS που επιλέγει το
περιεχόμενο που θέλετε να σχεδιάσετε. Οι επιλογείς είναι αυτό που επιτρέπει στο
πρόγραμμα περιήγησης να γνωρίζει ποια στοιχεία html πρέπει να είναι βαμμένα με
ποιες ιδιότητες CSS.

/* Set text color to red */}
Τα σχόλια μπορούν επίσης να εκτείνονται σε πολλές γραμμές:
/* This is a multi-line comment */
p { color: red; }

@ Συγχαρητήρια!
Μόλις ανακαλύψατε τη μαγεία του CSS. Τώρα ας προκαλέσουμε τον εαυτό μας κάνοντας
μερικές ασκήσεις!

Selectors
@ CSS Selectors

Για παράδειγμα, εξετάστε αυτό το κομμάτι HTML:

Καλώς ήλθατε σε ένα πολύ σημαντικό μέρος του css, στους selectors.

<div class="becode">

Θυμάστε αυτή την οπτική από την εισαγωγή;

<p> I am on my way to become a web-developer!</</p>
</div> <div id="white-background"> </div>
Αν θέλω να έχω μπλε φόντο στο πρώτο div, θα μπορούσα να το κάνω μέσα στο CSS:
div{height:100px;
width:100px;
background-color:blue;}

5

Πηγή: https://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp
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Ωστόσο, εάν το κάνετε αυτό, θα παρατηρήσετε ότι και τα δύο στοιχεία div θα έχουν μπλε
φόντο.
Γι 'αυτό υπάρχουν περισσότεροι επιλογείς παρά μόνο ο επιλογέας div! Για παράδειγμα,
έχουμε γράψει την τάξη «becode», γιατί να μην τη χρησιμοποιήσουμε στο αρχείο css;
Μπορούμε να επιλέξουμε στοιχεία κλάσης όπως αυτό:

_ Pseudo-class selectors
Τα περισσότερα στοιχεία όπως τα H1, P ... δεν προορίζονται να είναι διαδραστικά. Αλλά
μερικά είναι, όπως οι σύνδεσμοι που σε HTML ονομάζονται Άγκυρες και κωδικοποιούνται
χρησιμοποιώντας το Atag.
Εξετάστε αυτό το CSS, σχεδιάστε όλες τις άγκυρες στη σελίδα σας έτσι ώστε να μοιάζουν
με το λογότυπο του IKEA.

.becode{height:100px;

a.ikea {text-decoration:none; /* remove underline */

width:100px;

background-color: blue; /* paint the background blue */ color:yellow; /*
background-color:blue;}

paint the text yellow */ font-weight:bold; /* make the characters bold */

Τώρα μόνο το φόντο του πρώτου μας div θα αλλάξει, όπως θέλαμε!

text-transform:

uppercase;

/*

turn

characters

in

UPPERCASE

*/

Αυτό που κάνατε εδώ, φίλε μου, ήταν η χρηση ενός class selector.

padding:5px 10px; /* add some padding */ font-size:23px; /* make the text
bigger */}
Τώρα, στο html σας, μπορείτε να προσθέσετε την τάξη "ikea" σε όλους τους συνδέσμους
που θέλετε να μοιάζουν με την αγορά τους στο IKEA :-)
<p> I loooooove design, especially furniture from

<a href="http:// aeki.com"

class="ikea">Aeki</a>. It's cheap and stylish... Okay, if you actually manage to
build them!</p>
Αποτέλεσμα:

Ο

Επιλογέας

τάξης

υποδεικνύεται

από

μια

αρχική

περίοδο

(ο

χαρακτήρας)

ακολουθούμενη αμέσως από το όνομα τάξης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορεί να
είναι αυτό που θέλετε, αρκεί να είναι το ίδιο με το αρχείο HTML.

Ωραία, αλλά αν πάτε με το ποντίκι σας πάνω από αυτό, δεν συμβαίνει τίποτα. Δυστυχώς, για ένα

Έτσι, εάν στο html, το όνομα κλάσης είναι "burger", ο επιλογέας κλάσης CSS θα είναι .....

διαδραστικό στοιχείο!

Burger. Εάν το όνομα κλάσης html είναι "ferrari", ο επιλογέας κλάσης CSS γίνεται ....

Εκεί μπαίνουν στο παιχνίδι οι Pseudo-classes...

.ferrari. Το έπιασα?
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιλέξετε στοιχεία html χρησιμοποιώντας τους επιλογείς
CSS. Πάρα πολλά για αυτό το μάθημα. Γνωρίστε ότι οι επιλογείς τάξης είναι οι πιο
χρησιμοποιούμενοι και θα σας επιτρέψουν να επιλέξετε ό, τι χρειάζεστε, ειδικά αν
γνωρίζετε επίσης πώς να τα χρησιμοποιήσετε ...
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Positioning
Το μεγάλο μέρος της δουλειάς σας είναι να τοποθετήσετε στοιχεία στην οθόνη και να
ελέγξετε τον τρόπο προσαρμογής τους στο παρακείμενο περιεχόμενο καθώς και στο
μέγεθος της οθόνης (κινητό τηλέφωνο ή επιτραπέζιος υπολογιστής). Σε μία λέξη:
positioning
CSS προσφέρει διάφορους τρόπους για τον έλεγχο της τοποθέτησης των στοιχείων στην
οθόνη. Ας ξεκινήσουμε δίνοντάς σας μια κατανόηση για το πώς σχεδιάζεται το ίδιο το
στοιχείο.
CSS “pseudo-classes” μπορεί να σας επιτρέψει να ελέγξετε την εμφάνιση των ενδιάμεσων /
προσωρινών καταστάσεων ενός στοιχείου. Για παράδειγμα, ένα στοιχείο <a href> μπορεί να
βρίσκεται σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις (ένας σύνδεσμος μπορεί να αιωρηθεί με το ποντίκι,

@ Boxes and blocks

"επισκέφθηκε" εάν δείχνει ένα αρχείο που είχε προηγουμένως επισκεφτεί) και μπορείτε να

Μπορείτε να φανταστείτε κάθε στοιχείο HTML ως κουτί, έχουμε 2 διαφορετικές εκδόσεις

χρησιμοποιήσετε ψευδο-τάξεις να τα στυλ ξεχωριστά. Είναι ενσωματωμένα στο πρόγραμμα

αυτών των λεγόμενων"boxes".

περιήγησης, οπότε πρέπει να τα γνωρίζετε για να τα χρησιμοποιήσετε.

_ Βασικά στυλ συνδέσμου

● A block box
● A Inline box
Ρίξτε μια ματιά σε αυτήν την οπτική εξήγηση της διαφοράς μεταξύ ενός block και ενός
inline element.

Oliver James (InternetingIsHard.com) συνοψίζει 6: "Οι “pseudo-classes”ξεκινούν με άνω
και κάτω τελεία και ακολουθεί το όνομα της επιθυμητής τάξης. Οι πιο συνηθισμένοι
σύνδεσμοι ψευδο-τάξεις είναι οι εξής:
•

:link – Ένας σύνδεσμος που δεν έχει επισκεφθεί ποτέ ο χρήστης.

•

:visited – Ένας σύνδεσμος που έχει επισκεφθεί ο χρήστης στο παρελθόν.

•

:hover – Ένας σύνδεσμος με το ποντίκι του χρήστη πάνω του.

•

:active – Ένας σύνδεσμος που πιέζεται κάτω από ένα ποντίκι (ή δάχτυλο).

Αυτό ισχύει για τους CSS Selectors. Έχετε αρκετές πληροφορίες για να κάνετε τις
ασκήσεις! Μην διστάσετε να επιστρέψετε εδώ αν δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τις
ασκήσεις - δεν μπορείτε να θυμηθείτε όλα αυτά. Η πρακτική θα σας βοηθήσει να
θυμηθείτε ;-)

Κάθε στοιχείο HTML έχει έναν προεπιλεγμένο τύπο πλαισίου, θα δείτε ότι δεν έχουν όλα τα
στοιχεία τον ίδιο τύπο πλαισίου στο τέλος! Για παράδειγμα <div>, <h1>, <p>, <ul>,... είναι
block elements ενω <img>, <a>,... είναι inline elements.

Βασικές ιδιότητες

Αυτά τα λεγόμενα " boxes" είναι σημαντικά για τη ροή της ιστοσελίδας μας.

Ξέρουμε πώς να ονομάζουμε τα στοιχεία μας σε css, έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιες
βασικές ιδιότητες, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές διαθέσιμες ιδιότητες, Picasso! Σε αυτήν
την ενότητα θα μάθετε να χρησιμοποιείτε μερικές πιο ενδιαφέρουσες ιδιότητες μέσω
σύντομων ασκήσεων.

6

https://www.internetingishard.com/html-and-css/css-selectors/#pseudo-classes-for-links
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_ Block elements
Ένα στοιχείο μπλοκ παίρνει συνήθως ολόκληρο το πλάτος του parent container. Ως
αποτέλεσμα, θα ωθήσει το επόμενο στοιχείο μπλοκ σε μια νέα γραμμή, κάθε στοιχείο
μπλοκ θα εμφανίζεται κάτω από το άλλο.
Το ύψος ενός στοιχείου μπλοκ θα αποφασίζεται πάντα από το περιεχόμενό του - εάν το
κείμενο δεν ταιριάζει στην οθόνη, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά του είναι να συμπτύξει
το κείμενο σε μια νέα γραμμή.

_ Inline elements
Inline elements

συμπεριφορά είναι πολύ διαφορετική από τα στοιχεία μπλοκ,

χρησιμοποιούνται για το στυλ αντικειμένων μέσα σε στοιχεία μπλοκ. Σε αντίθεση με το
στοιχείο Block, το οποίο παίρνει το πλήρες γονικό πλάτος, το Inline στοιχείο πλάτους
βασίζεται πάντα στο περιεχόμενό του.
Ρίξτε μια ματιά στην παρακάτω εικόνα - Θα δείτε ότι τα γκρίζα μέρη (Block elements)
έχουν το πλήρες πλάτος του σώματος. Ενώ τα μπλε μέρη (Inline elements) λαμβάνουν
μόνο το πλάτος του περιεχομένου του.

@ The CSS Box Model
Υπάρχει ένα πράγμα που έχουν τα κοινά στοιχεία μπλοκ και ενσωματωμένα - και αυτό
είναι το μοντέλο CSS Box. Τι ακούω να λέτε, ένα άλλο κουτί; Ναι, όχι πραγματικά - είναι
ακόμα το ίδιο κουτί για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα. Ας ρίξουμε μια προσεκτική ματιά σε
αυτό που περιλαμβάνεται σε αυτό το λεγόμενο "κουτί".
Παρόλο που μπορεί να ακούγεται και να φαίνεται περίπλοκο, στην πραγματικότητα είναι
εύκολο να γίνει κατανοητό. Αυτό το μοντέλο κουτιού χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό
του χώρου που υπάρχει μεταξύ / εντός κάθε στοιχείου ή, εάν χρειάζεται, για την
προσθήκη περιγράμματος γύρω από το στοιχείο.
Αυτός είναι ίσως ένας λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι λένε μερικές φορές - Η HTML
μοιάζει με την κατασκευή με τούβλα lego.
Ας ρίξουμε μια ματιά στο μοντέλο κουτιού οπτικά

_ Αλλαγή συμπεριφοράς τύπου κουτιού
Στο CSS έχουμε τον πλήρη έλεγχο του τρόπου εμφάνισης των στοιχείων μας, αυτό
σημαίνει ότι μπορούμε επίσης να αλλάξουμε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά των
στοιχείων μας! Ίσως θέλετε οι εικόνες σας να στοιβάζονται το ένα κάτω από το άλλο, κάτι
που μπορεί να γίνει εύκολα χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό εμφάνισης.

Img {
display:block;
}
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1. Περιεχόμενο: Αυτό είναι που έχει σημασία για τους περισσότερους προγραμματιστές που
γράφουν HTML, αυτό είναι το μόνο μέρος που έχει σημασιολογική αξία. Τα επόμενα μέρη
είναι καθαρά οπτικά για το μοντέλο κουτιού.
2. Padding: Αυτό θα αποφασίσει πόσος χώρος υπάρχει μεταξύ του περιεχομένου και του
περιγράμματος.
3. Περίγραμμα: A-line (από προεπιλογή διαφανής) μεταξύ της επένδυσης και του
περιθωρίου.
4. Περιθώριο: Ο χώρος μεταξύ αυτού του στοιχείου και των γύρω στοιχείων του.

_Padding
Έχουμε ήδη δει το μέρος του περιεχομένου, οπότε ας προχωρήσουμε ένα επίπεδο μέχρι

_ Σύνορα
Τώρα η επόμενη ιδιότητα του μοντέλου κουτιού είναι το Border. Από προεπιλογή, τα
περισσότερα στοιχεία έχουν διαφανές περίγραμμα. Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε ένα
περίγραμμα στο στοιχείο σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτήν τη σύνταξη CSS:
Καθορίστε το πλάτος του περιγράμματος, τότε ποιος τύπος περιγράμματος πρέπει να
έχει και διαρκεί το χρώμα του.
Ας προσθέσουμε ένα περίγραμμα στο προηγούμενο παράδειγμα γεμιστήρα!
p{
border: 4px solid #5d6063;

να γεμίσει. Αυτή η ιδιότητα θα αποφασίσει πόση επένδυση θα υπάρχει για το επιλεγμένο
}

στοιχείο:
Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα:

Όπως και η επένδυση, υπάρχουν -top, -bottom, -left, και -right παραλλαγές για την
ιδιότητα περιγράμματος:
p{

padding: 10px;}

p{
border: 1px solid #5D6063;
}
Αυτό θα σχεδίαζε μόνο 1 περίγραμμα στο κάτω μέρος του στοιχείου.

Όπως μπορείτε να δείτε, το μπλε φόντο πίσω από το στοιχείο p έχει αυξηθεί. Αυτό
συμβαίνει επειδή είπαμε στο CSS μας να αυξήσει την επένδυση κατά 10px! Τώρα
βλέπετε ότι κάνει 10px για όλες τις πλευρές, αλλά μερικές φορές θέλουμε να σχεδιάζουμε
μόνο τη μία πλευρά ή να έχουμε διαφορετικές τιμές παντού.
Μπορούμε να το κάνουμε εύκολα κάνοντας τα εξής:
p{
padding-top: 20px;

Τα περιγράμματα λειτουργούν σε στοιχεία μπλοκ και ενσωματωμένα

_ Περιθώρια
Φτάσαμε στο τελευταίο Box Model property, margins. Margins είναι οι διαφανείς χώροι
γύρω από ένα στοιχείο, οπότε μην το συγχέεται με το padding. Padding φροντίζει για
την απόσταση μέσα σε ένα στοιχείο όπου το margin απομακρύνει άλλα στοιχεία γύρω
από το επιλεγμένο στοιχείο.

padding-bottom: 20px;
padding-left: 10px;

p{

padding-right: 10px;
}

}

padding: 20px 10px 20px 10px;
margin-bottom: 20px;

Μπορείτε να δείτε τη μικρή διαφορά της επάνω και της κάτω επένδυσης σε σύγκριση με
την αριστερή πλευρά.
Η επένδυση λειτουργεί σε στοιχεία μπλοκ και ενσωματωμένα.
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_ Κεντράρισμα με αυτόματα περιθώρια
Για να μην κολλήσει το στοιχείο μας προς τα αριστερά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
Και ακριβώς όπως η επένδυση και τα περιγράμματα, μπορείτε να στοχεύσετε μία ή
περισσότερες πλευρές για να κάνετε αλλαγές.
Τα περιθώρια λειτουργούν μόνο σε στοιχεία μπλοκ.

την τιμή αυτόματων περιθωρίων εντός της ιδιότητας περιθωρίου μας. Αυτό θα κάνει
αυτόματα το χώρο γύρω από το στοιχείο μπλοκ σας και θα το διαιρέσει εξίσου στην
αριστερή και τη δεξιά πλευρά.
Μπορούμε να επικεντρωθούμε στην παράγραφο μας ως εξής:

_ Αλλαγή πλάτους ή ύψους
Μέχρι τώρα, αφήνουμε το πρόγραμμα περιήγησης να αποφασίσει πόσο πλάτος πρέπει
να είναι τα στοιχεία μας, αλλά μερικές φορές θέλετε να ορίσετε μόνοι σας το πλάτος.

p{
margin: 20px auto;
}

Ίσως μια εικόνα είναι πολύ μεγάλη, ή υπάρχει κείμενο που θα καλύπτει μόνο το 20% της
οθόνης σας. Για αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ιδιότητες πλάτους και ύψους
στο CSS. Αυτό θα αλλάξει το προεπιλεγμένο πλάτος του περιεχομένου του κουτιού σας.
Ας δώσουμε στην παράγραφο μας πλάτος 200 εικονοστοιχεία.

button {
width: 200px;

Αυτό θα λειτουργήσει μόνο όταν έχει οριστεί ένα πλάτος.

@ Περίληψη

}

●

Όλα μέσα σε μια σελίδα HTML είναι ένα κουτί.

● Τα κουτιά μπορούν να είναι inline or block elements.
● Αυτά τα πλαίσια έχουν content, padding, borders, and margins.
Αντί να πάρει το πλήρες πλάτος του προγράμματος περιήγησης, η παράγραφος μας είναι
τώρα 200 pixel, αλλά αγκαλιάζει την αριστερή πλευρά της σελίδας μας ...
Το πλάτος / ύψος λειτουργεί μόνο σε στοιχεία μπλοκ (ή inline-blocks).

● Μόλις ξέρετε το Box Model, είναι ευκολότερο να διαχειριστείτε τις διατάξεις των
ιστοσελίδων.
Οι ιδιότητες CSS που μόλις καλύψαμε σε αυτό το κεφάλαιο μπορεί να φαίνονται απλές
- και είναι. Ωστόσο, είναι πολύ ισχυροί: ρίξτε μια ματιά στους ιστότοπους που
επισκέπτεστε μέσω των φακών του μοντέλου CSS box και θα δείτε ότι
χρησιμοποιούνται παντού.
Εντάξει, ας συνεχίσουμε να μάθουμε κάνοντας μερικές προκλήσεις τοποθέτησης
χρησιμοποιώντας 3 τεχνικές: Display, Position και Flexbox!
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CSS Κινούμενα σχέδια και μεταβάσεις
Είμαστε σχεδόν έτοιμοι στο κομμάτι του CSS, καλά! Υπάρχει όμως κάτι που δεν έχουμε
ακόμη καλύψει. Τι γίνεται αν θέλετε να μετακινήσετε στοιχεία; Ή τι γίνεται αν θέλετε να
ζωντανέψετε το όμορφο κουμπί σας όπως το παρακάτω παράδειγμα:

Εάν χρησιμοποιούσαμε αυτό το CSS θα οδηγούσε σε ένα κουμπί που έχει χρώμα
γραμματοσειράς κόκκινο, αλλά όταν το τοποθετούμε, θα περιμένει 1 δευτερόλεπτο, μετά από
αυτό, αλλάζει ομαλά το χρώμα κόκκινο σε μπλε για περίοδο 0,5 δευτερολέπτων.

● Ας δούμε τις διαφορετικές τιμές
● Ιδιοκτησία: Τι θέλετε να κάνετε κινούμενη εικόνα; Πλάτος, ύψος, χρώμα, ...
● Διάρκεια: Πόσο διαρκεί η μετάβαση; 0,5 δευτερόλεπτα, 1 δευτερόλεπτο, ...
● transisi-timing-function: Ποια είναι η ταχύτητα της μετάβασης (δείτε παρακάτω για
περισσότερες πληροφορίες).

● Καθυστέρηση: Πόση καθυστέρηση πρέπει να υπάρχει όταν ενεργοποιείται η μετάβαση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταβάσεις χωρίς να χρησιμοποιήσετε όλες τις ιδιότητες, εάν
δεν εκχωρήσετε καμία τιμή, θα χρησιμοποιήσει την προεπιλεγμένη τιμή της.
Αυτές είναι οι προεπιλεγμένες τιμές:
transition: all 0 ease 0;
Όπως μπορείτε να δείτε, για να λειτουργήσει η μετάβασή σας, μπορείτε να αφήσετε όλες τις
τιμές κενές εκτός από την τιμή διάρκειας, διαφορετικά, δεν θα υπάρξει ομαλή μετάβαση.
Σημείωση: Όλες οι τιμές θα μετατρέψουν όλες τις διαφορετικές ιδιότητες εάν αλλάξουν. Αν και
αυτό μπορεί να είναι εύκολο να κινούμε τα πάντα γρήγορα, μπορεί να οδηγήσει σε παράξενες

Λοιπόν, όλα αυτά είναι δυνατά με τις μεταβάσεις και τα κινούμενα σχέδια!

και ανεπιθύμητες συμπεριφορές

_ Χρόνος μετάβασης

@ Μεταβάσεις
Χωρίς μεταβάσεις, όλες οι αλλαγές σε ένα στοιχείο CSS θα συμβούν αμέσως. Ας
φανταστούμε ότι χρησιμοποιούμε ένα: hover pseudo-class. Κανονικά τα εφέ αιωρήματος
θα συμβούν αμέσως, μόλις το ποντίκι αιωρείται πάνω από το στοιχείο. Αλλά όταν
προσθέτουμε μια μετάβαση, δημιουργούμε μια ομαλή μετάβαση μεταξύ των δύο
καταστάσεων του στοιχείου.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταβάσεις με πλάτος, μετασχηματισμούς ύψους ...

Μερικές φορές τα κινούμενα σχέδια αισθάνονται βαρετά και άψυχα, αν θέλετε να κάνετε
αλλαγές σε αυτό, πιθανότατα θέλετε να εξετάσετε τη λειτουργία χρονισμού μετάβασης.
Αυτό θα αποφασίσει τον "ρυθμό" της κινούμενης εικόνας σας. Ξεκινά αργά ή γρήγορα;
Τελειώνει αργά; Όχι μόνο αυτό είναι καλύτερο για το μάτι, αλλά επίσης κάνει μια κίνηση να
αισθάνεται πιο φυσική.
Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το φύλλο τιμών κινουμένων σχεδίων:

_ Πώς να χρησιμοποιήσετε μια μετάβαση σε css?
Ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω απόσπασμα CSS:
button {
color: red;
transition: color 0.5s ease-in-out 1s;
/*transition: (property) (duration) (transition-timing-function) (delay)*/
}
button:hover{
color:blue;
}
Leanndro www.leanndro.com
http://spungella.blogspot.com/2016/03/animation-value-graph-timing.html
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● Η επάνω σειρά σας δείχνει την καμπύλη και το κινούμενο σχέδιο πίσω από κάθε τιμή.
● Το κάτω μέρος δείχνει κινούμενα σχέδια για το πότε θα χειριστούμε αυτήν την καμπύλη.
Καταπληκτικό πώς μπορούμε να αλλάξουμε το συναίσθημα αλλάζοντας μια καμπύλη,
σωστά;
Μη διστάσετε να πειραματιστείτε με άλλες λειτουργίες χαλάρωσης (αναζητήστε τις στην
Τεκμηρίωση - θυμηθείτε ότι η αναζήτηση είναι μέρος της δουλειάς ενός επαγγελματία
προγραμματιστή! ;-))

@ Κινούμενα σχέδια
Πιστεύετε ότι το κινούμενο σχέδιο είναι το ίδιο με τη μετάβαση: και οι δύο αλλάζουν τις
τιμές ιδιοκτησίας. Ενώ η μετάβαση μπορεί να αλλάξει μόνο σε δύο καταστάσεις, ένα
κινούμενο σχέδιο μπορεί να μεταβεί σε όσες καταστάσεις θέλετε.
Για να χρησιμοποιήσετε κινούμενες εικόνες CSS, πρέπει να χρησιμοποιήσετε "βασικά
καρέ", τα οποία περιέχουν την ιδιότητα ενός στοιχείου και φυσικά την αξία σε αυτό που
πρέπει να αλλάξει επίσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα βασικά καρέ θέλετε, για να
κάνετε πραγματικά ομαλές και μεγάλες κινούμενες εικόνες.

_ Πώς χρησιμοποιούμε τα keyframes?
Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να σχεδιάσουμε το animation των βασικών keyframes
animation,αυτό μπορεί να επιτευχθεί δημιουργώντας έναν κανόνα @keyframes CSS,
και στη συνέχεια δώστε του ένα όνομα, ώστε να μπορούμε να το ονομάσουμε αργότερα
στα στοιχεία μας.
Το επόμενο βήμα είναι να καθορίσουμε από και πού πρέπει να πάει η κινούμενη εικόνα
μας. Θα το δείτε το ακόλουθο παράδειγμα,

● Αρχίζουμε από ένα μέγεθος γραμματοσειράς 50px και κόκκινο χρώμα
● Και πηγαίνουμε σε μέγεθος γραμματοσειράς 100px και μπλε χρώμα
/* The animation code */
from {
font-size: 50px;
color: red;
}
to {
font-size: 100px;
color: blue;
}
}
/* The element to apply the animation to */
p{
color: red;
animation: test 4s infinite alternate ease-in-out;
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Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα κάτι τέτοιο:

Όπως μπορείτε να δείτε, χρησιμοποιούμε "από" (0%) και "έως" (100%) - που είναι
μόνο 2 καταστάσεις. Όμως, όπως σας έχω πει νωρίτερα, είναι δυνατό να
ζωντανεύει πολλές άλλες καταστάσεις.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας ποσοστά. Ρίξτε μια ματιά στο
ακόλουθο παράδειγμα:
/* The animation code */
@keyframes test {
0% {
font-size: 0px;
color: red;
}
25% {
font-size: 100px;
color: pink;
}
50% {
font-size: 30px;
color: green;
}
75% {
font-size: 120px;
color: yellow;
}
100% {
font-size: 0px;
color: blue;
}
}
/* The element to apply the animation to */
p{
color: red;
animation: test 4s infinite alternate ease-in-out;
}/

Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα σε αυτό το link:
https://github.com/becodeorg/free2code/blob/master/2.CSS/4.CSSANIMATIONS/exercise-09/exercise.md
Όπως και με τις μεταβάσεις, θα πρέπει να ορίσετε μια τιμή διάρκειας, διαφορετικά,
δεν θα παίζεται η κινούμενη εικόνα.
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Συμπέρασμα

_

Βιβλιογραφία (όπως παρουσιάζεται στο κείμενο)

Τα κινούμενα σχέδια είναι αρκετά δροσερά και διασκεδαστικά, έτσι δεν είναι; Θα
μπορούσα να σας πω πολύ περισσότερα για τις μεταβάσεις και τα κινούμενα σχέδια,
αλλά αυτό δεν είναι το σημείο εδώ! Ας βουτήξουμε στην τεκμηρίωση ώστε να νιώσουμε
τα χέρια μας βρώμικα! Μη διστάσετε να πειραματιστείτε και να εμβαθύνεται στα
δεδομένα!

1. Retrato de Tim Berners-Lee - © Paul Clarke, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
2. Captura ecrã do primeiro navegador desenvolvido por Sir Tim Berners-Lee - Autor: Tim Berners-Lee (domínio
púlbico) - Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb
3. How does the Internet work? Por Mozilla Contributors licença sob CC-BY-SA 2.5. Fonte:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/How_does_the_Internet_work
4. HTML Basics por Mozilla Contributors licença sob CC-BY-SA 2.5. Fonte: https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics
5. Using HTML sections and outlines por Mozilla Contributors, licença sob CC-BY-SA 2.5. Fonte:
https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/Guide/HTML/Using_HTML_sections_and_outlines%23section_elements_in_html5
6. https://learnabouthtml5.blogspot.com/2016/12/using-html-sections-and-outlines.html
7. Roma
comemora
o
curto
mas
belo
arquivo
de
Rafael.
Fonte:
https://www.nytimes.com/2020/03/06/arts/raphael-rome-coronavirus.html
8. Lista completa de cores disponíveis em W3Schools: https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
9. Os irmãos Duffer. Fonte: https://www.strangerthings.fr
10. Comentários sobre CSS, adaptado de: https://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp
11. Oliver
James
sobre
Pseudo-classes.
Fonte:
https://www.internetingishard.com/html-and-css/cssselectors/#pseudo-classes-for-links

12. Gráfico de valor de animação - Timing - Leanndro www.leanndro.com
- Fonte:
http://spungella.blogspot.com/2016/03/animation-value-graph-timing.html
13. GIF Monster Inc a digitar . Fonte: https://tenor.com/view/monsters-inc-typing-group-chat-is-lit-gif-11492598

Πηγή: https://tenor.com/view/monsters-inc-typing-group-chat-is-lit-gif-11492598
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Παραρτήματα
Χρόνος

Σχέδιο συνεδρίας - Ενότητα 0
Εκπαίδευση: Free to Code – Improving Digital and Coding Skills for
Inmates
Ενότητα:: 0 – Γενική εισαγωγή

Εκπαιδευτής:

Αρ Συνεδρίας.: 0
(μισή συνεδρία)

Ημ/νια:

Διάρκεια: 1h

Οι εκπαιδευόμενοι (κρατούμενοι από 18 έως 99 ετών) θα μπορούν να
τροποποιήσουν μια υπάρχουσα ιστοσελίδα και να δημιουργήσουν
βασικές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας HTML και CSS με έναν
επεξεργαστή κώδικα.
Γενικοί στόχοι:

Μαθησιακά
αποτελέσματα:

Μέθοδοι:

Θα αποκτήσουν επίσης βασικά στοιχεία για το πώς να περιγράψουν μια
λύση σε απλά προβλήματα ανάπτυξης ιστού σε λογικά βήματα και να
κατανοήσουν τι χρησιμοποιείται για κάθε τεχνολογία frontend (html, css
and Javascript).

● Βασικές αρχές κωδικοποίησης frontend: Διορθώστε την ιστοσελίδα
και δημιουργήστε μια βασική ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας HTML και
CSS
● Περιγράψτε μια λύση σε απλά προβλήματα με λογικά βήματα
● Βασική ορολογία τεχνολογιών ανάπτυξης ιστοσελίδων frontend
● Να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την παρεχόμενη διεπαφή
κωδικοποίησης
● Αλγόριθμος και επίλυση προβλημάτων
Αποθετήριο, ανακριτικό και ενεργό.
Η αυτομάθηση που βασίζεται στον υπολογιστή βασίζεται σε ενεργές
τεχνικές μάθησης, όπως η εκμάθηση με βάση το έργο, τα κουίζ και η
μάθηση κάνοντας, υπό την καθοδήγηση μιας τεχνικής οθόνης συνδυασμένη μάθηση.

Περιεχόμενο:
Ιστορικόt
Διαδίκτυο
Ιστός

Δραστηριότητες:

Δραστηριότητα γνωριμίας
Δραστηριότητα με μπάλα μαλλιού - βάλτε τους ασκούμενους και
τους εκπαιδευτές σε κύκλο και ζητήστε τους να εισαχθούν
(όνομα, ηλικία, από πού προέρχονται) και στη συνέχεια να
περάσει την μπάλα σε όποιον θέλει
Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι, στο τέλος, να πούμε ότι
έχουν ξεκινήσει ένα δίκτυο επαφών αυτή τη στιγμή και ότι
πρέπει να διατηρούν ο ένας τον άλλον για να βοηθήσουν ο ένας
10m
τον άλλο τώρα και στο μέλλον - η εκπαίδευση στοχεύει να είναι
μόνη - η μάθηση και οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να
αλληλοβοηθούνται για να πετύχουν. Αυτή η δραστηριότητα
χρησιμεύει επίσης ως σημείο εκκίνησης της επόμενης
ανταλλαγής ιδεών - η αναλογία μεταξύ του δικτύου που
δημιουργήθηκε με την μπάλα μαλλιού και της τεχνολογίας για
την έναρξη των ερωτήσεων καταιγισμού ιδεών (δείτε
παρακάτω)

10m

Brainstorming σχετικά με την Τεχνολογία για να ανοίξει η
συζήτηση και να εισαχθεί το θέμα
● Προτάσεις ερωτήσεων:
● «Τι βλέπετε όταν σκέφτεστε στην τεχνολογία;»
● «Κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη;»
● «Τι είναι ένας ιστότοπος; Και μια εφαρμογή; "
● «Πού βρίσκεται η κωδικοποίηση στον κόσμο της
τεχνολογίας;»
● Άλλες ερωτήσεις που μπορεί να βρείτε σχετικές

Bola de lã e espaço
Μπάλα από μαλλί
και
χώρο
στο
δωμάτιο
για
να
δημιουργήσετε έναν
κύκλο με όλους τους
συμμετέχοντες

• Flipchart και
στυλό ή
• Έγγραφο
Word
Και τα λοιπά.

Παρουσίαση των 3 κύριων θεμάτων που καλύπτονται στο εκπαιδευ
τικό μέρος της ενότητας 0:
1. Ιστορικό
a. Το διαδίκτυο
b. Πώς λειτουργεί, ένα δίκτυο δικτύων και διαδικτύου
40m

Εκπαιδευτική
πλατφόρμα

Συμπέρασμα, συζήτηση και ερωτήσεις
(θα συνεχιστεί αυτή η 1η συνεδρία στον επόμενο πίνακα)

Εκτίμηση:

Δραστηριότητα
(Ώρα)
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Πόροι και υλικά:

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας)
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων
και να σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία.

Μαθήματα 1-3 (1h)

Free To Code | Intellectual Output 2

Σχέδιο Συνεδρίας - Ενότητα 1

Χρόνος

Αρ Συνεδρίας.: 0 to
2 (2 και μισή
συνεδρία)

Γενικοί στόχοι:

Formador:
Διάρκεια: 8h

Οι εκπαιδευόμενοι (κρατούμενοι από 18 έως 99 ετών) θα μπορούν να
τροποποιήσουν μια υπάρχουσα ιστοσελίδα και να δημιουργήσουν βασικές
ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας HTML και CSS με έναν επεξεργαστή κώδικα.
Θα αποκτήσουν επίσης βασικά στοιχεία για το πώς να περιγράψουν μια
λύση σε απλά προβλήματα ανάπτυξης ιστού σε λογικά βήματα και να
κατανοήσουν τι χρησιμοποιείται για κάθε τεχνολογία frontend (html, css
and Javascript).

•
•
•

Μαθησιακά
αποτελέσματα:

•
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Ημ/νία:
1h

•

Βασικές αρχές κωδικοποίησης frontend: Διορθώστε την ιστοσελίδα
και δημιουργήστε μια βασική ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας HTML
και CSS
Περιγράψτε μια λύση σε απλά προβλήματα με λογικά βήματα
Βασική ορολογία τεχνολογιών ανάπτυξης ιστοσελίδων frontend
Να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την παρεχόμενη διεπαφή
κωδικοποίησης
Αλγόριθμος και επίλυση προβλημάτων

Μέθοδοι:

Αποθετήριο, ανακριτικό και ενεργό.
Η αυτομάθηση που βασίζεται στον υπολογιστή βασίζεται σε ενεργές
τεχνικές μάθησης, όπως η εκμάθηση με βάση το έργο, τα κουίζ και η
μάθηση κάνοντας, υπό την καθοδήγηση μιας τεχνικής οθόνης συνδυασμένη μάθηση.

Περιεχόμενο:

•
•
•

Intro
HTML5
Semantics

Πόροι και υλικά:

Συνεδρία 0 (συνέχεια)

Εκπαίδευση: Free to Code- Improving Digital and Coding Skills for Inmates
Ενότητα: : 1 HTML

Δραστηριότητες:

1h

Εκτίμηση:

Η εκπαίδευση της 1ης ενότητας θα χωριστεί σε δύο μέρη - ένα
μέρος παρουσίασης και ένα μέρος ασκήσεων.
Παρουσίαση των 3 κύριων θεμάτων που καλύπτονται στο
εκπαιδευτικό μέρος της ενότητας
1. Εισαγωγή
•
a. Γιατί και τι είναι HTML
2.HTML5
a. Πρώτο έγγραφο HTML
3.Σημασιολογία
a.Γιατί να χρησιμοποιήσετε σημασιολογία, σημασιολογικό
HTML
Μετά την παρουσίαση, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κάνουν τις
ασκήσεις που έχουν οριστεί για αυτήν την 1η εκπαιδευτική
ενότητα.
Οι ασκήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από τους
εκπαιδευόμενους, αλλά πάντα να υποστηρίζονται από τους
εκπαιδευτές, και με συνεχή πρόσβαση στο τμήμα εκμάθησης της
πλατφόρμας, ώστε να μπορούν να ελέγχουν περιεχόμενο που
τους βοηθά να εκτελούν τις ασκήσεις.
Ασκήσεις:
• Άσκηση 1 - γειά σου κόσμος (15 λεπτά)
• Άσκηση 2 - Τίτλοι (15 λεπτά)
• Άσκηση 3 - Παραγράφους (15 λεπτά)
• Άσκηση 4 - Έντονη παθητική (15 λεπτά)
Μετά από 3 ώρες κλείστε την πρώτη συνεδρία με συμπέρασμα,
συζήτηση και ερωτήσεις

Πλατφόρμα μέρος μάθησης

Πλατφόρμα Μέρος
εκπαίδευσης

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας και τελική πρόκληση) - εάν υπάρχει κάποια
εγκατάλειψη, πρέπει να συμπληρώσουν τη "φόρμα ικανοποίησης" του
εγγράφου υποστήριξης "Πώς να ρυθμίσετε τον πιλότο σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων
και να σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία..

s

Free To Code | Intellectual Output 2

Χρόνος

Δραστηριότητες:

Πόροι και υλικά:

Συνεδρία 1
Επανεξέταση των μαθησιακών περιεχομένων που συζητήθηκαν
προηγουμένως και συνεχίστε τις ασκήσεις
Οι
ασκήσεις
πρέπει
να
πραγματοποιούνται
από
τους
εκπαιδευόμενους, αλλά πάντα να υποστηρίζονται από τους
εκπαιδευτές, και με συνεχή πρόσβαση στο τμήμα εκμάθησης της
πλατφόρμας, ώστε να μπορούν να ελέγχουν περιεχόμενο που τους
βοηθά να εκτελούν τις ασκήσεις.
•
Ενεργήστε ανάλογα για τις επόμενες συνεδρίες όλων των ενοτήτων.
Πλατφορμα–
3h
Εκπαιδευτικό
μέρος
Ασκήσεις:
• Άσκηση 5 - Λίστες (30 λεπτά)
• Άσκηση 6 - Σχετικοί σύνδεσμοι (30 λεπτά)
• Άσκηση 7 - Εικόνες (30 λεπτά)
• Άσκηση 8 - Το γράμμα (30 λεπτά)
• Άσκηση 9- Θέματα μελέτης (30 λεπτά)
• Άσκηση 10 - Εξωτικές κινήσεις χορού (30 λεπτά)
Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με συμπέρασμα, συζήτηση και ερωτήσεις
Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας και τελική πρόκληση) - εάν υπάρχει κάποια
εγκατάλειψη, πρέπει να συμπληρώσουν τη "φόρμα ικανοποίησης" του
Εκτίμηση:
εγγράφου υποστήριξης "Πώς να ρυθμίσετε τον πιλότο σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων
και να σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία.

3h

Συνεδρία 2
Γυμνάσια:
• Άσκηση 11 - Μορφοποίηση συνταγών (1 ώρα)
• Άσκηση 12 - Κινέζος αγρότης (2 ώρες)
Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με ένα συμπέρασμα,
συζήτηση και ερωτήσεις

Εκτίμηση:

Δραστηριότητα
(Ώρα)

Μαθήματα 1-3 (1
ώρα)

Άσκηση 1 - γειά σου κόσμος (15 λεπτά)
Άσκηση 2 - Τίτλοι (15 λεπτά)
Άσκηση 3 - Παραγράφους (15 λεπτά)
Άσκηση 4 - Έντονη παθητική (15 λεπτά)
Άσκηση 5 - Λίστες (30 λεπτά)
Άσκηση 6 - Σχετικοί σύνδεσμοι (30 λεπτά)
Άσκηση 7 - Εικόνες (30 λεπτά)
Άσκηση 8 - Το γράμμα (30 λεπτά)
Άσκηση 9- Θέματα μελέτης (30 λεπτά)
Άσκηση 10 - Εξωτικές κινήσεις χορού (30 λεπτά)
Άσκηση 11 - Μορφοποίηση συνταγών (1 ώρα)
Άσκηση 12 - Κινέζος αγρότης (2 ώρες)

Training: Free to Code – Improving Digital and Coding Skills for Inmates
Ενότητα: 2 – CSS
Συνεδρία Νο.: 3 to
18

Στόχος:

Εκπαιδευτής:
Διάρκεια: 43h

Μαθησιακά
αποτελέσματα:

•
•
•
•

•
Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος
Περιεχόμενο:

Ημ/νια:

Οι εκπαιδευόμενοι (κρατούμενοι από 18 έως 99 ετών) θα μπορούν να
τροποποιήσουν μια υπάρχουσα ιστοσελίδα και να δημιουργήσουν βασικές
ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας HTML και CSS με έναν επεξεργαστή κώδικα.
Θα αποκτήσουν επίσης βασικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο περιγραφής
μιας λύσης σε απλά προβλήματα ανάπτυξης διαδικτύου σε λογικά βήματα
και θα κατανοήσουν για ποιο λόγο χρησιμοποιείται κάθε τεχνολογία
frontend (html και CSS).
•

Μέθοδοι:

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας και τελική πρόκληση) - εάν υπάρχει κάποια
εγκατάλειψη, πρέπει να συμπληρώσουν τη "φόρμα ικανοποίησης" του
εγγράφου υποστήριξης "Πώς να ρυθμίσετε τον πιλότο σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων
και να σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης – Ενότητα 2

Βασικές αρχές κωδικοποίησης frontend: Διορθώστε την ιστοσελίδα
και δημιουργήστε μια βασική ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας HTML και
CSS
Περιγράψτε μια λύση σε απλά προβλήματα με λογικά βήματα
Βασική ορολογία τεχνολογιών ανάπτυξης ιστοσελίδων frontend
Να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την παρεχόμενη διεπαφή
κωδικοποίησης
Αλγόριθμος και επίλυση προβλημάτων

Αποθετήριο, ανακριτικό και ενεργό.
Η αυτομάθηση που βασίζεται στον υπολογιστή βασίζεται σε ενεργές
τεχνικές μάθησης, όπως η εκμάθηση με βάση το έργο, τα κουίζ και η
μάθηση κάνοντας, υπό την καθοδήγηση μιας τεχνικής οθόνης συνδυασμένη μάθηση.
●
●
●
●
●
●

Εισαγωγή στο CSS
Επιλογείς
Βασικές ιδιότητες
Θέση
Κινούμενα σχέδια CSS
Τελική πρόκληση
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Χρόνος Δραστηριότητες:

Πόροι και υλικά

Χρόνος

Δραστηριότητες:
Συνεδρία 6

Συνεδρία 3

2h

Πόροι και υλικά

Η εκπαίδευση θα χωριστεί σε δύο μέρη - ένα μέρος
παρουσίασης και ένα μέρος ασκήσεων.
Παρουσίαση των θεμάτων που καλύπτονται στο τμήμα
εκμάθησης της πλατφόρμας:
1. Εισαγωγή στο CSS
2. Τι είναι, σύνταξη, έναρξη, εργασία με χρώματα,
περιγράμματα, σχόλια
3. Επιλογείς
4. Επιλογείς CSS, επιλογείς τάξης, ψευδο-επιλογείς τάξης
5. Βασικές ιδιότητες
6. Θέση
a. Το μοντέλο κουτιού, επένδυση, περιγράμματα,
περιθώρια, διαστάσεις
b. Κινούμενα σχέδια CSS
c. Μεταβάσεις, κινούμενα σχέδια

Ασκήσεις:
• Άσκηση 8 - Στυλ αυτής της σελίδας (30 λεπτά)
• Άσκηση 9 - Παραγράφους (30 λεπτά)
• Άσκηση 10 CSS Diner (30 λεπτά)
• Άσκηση 11 - Βασικές ιδιότητες (30 λεπτά)
• Άσκηση 12 - Εμφάνιση ιδιοτήτων άσκηση 1 (1 ώρα)
Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με συμπέρασμα,
Συζήτηση και ερωτήσεις

3h

•

Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

Εκτίμηση:

•

Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ, ασκήσεις
πλατφόρμας) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη, πρέπει να συμπληρώσουν τη
"φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου υποστήριξης "Πώς να ρυθμίσετε τον πιλότο
σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων και να
σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία.
Συνεδρία 7

1h

Συνεδρία 4
Ασκήσεις:
• Άσκηση 1 - Προσθέστε λίγο ενσωματωμένο CSS (30
λεπτά)
• Άσκηση 2 - Προγραμματίστε τις διακοπές σας με στυλ (30
λεπτά)
Μετά από 3 ώρες κλείστε την πρώτη συνεδρία με συμπέρασμα,
συζήτηση και ερωτήσεις

Εκτίμηση:

3h

•

Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη, πρέπει να
συμπληρώσουν τη "φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου υποστήριξης "Πώς
να ρυθμίσετε τον πιλότο σας"
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων και
να πάρουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία.

Ασκήσεις:
• Άσκηση 13 - Εμφάνιση ιδιοτήτων άσκησης 2 (1
ώρα)
• Άσκηση 14 - Άσκηση ιδιοτήτων θέσης 1 (2 ώρες)
Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με συμπέρασμα,
συζήτηση και ερωτήσεις

3h

Εκτίμηση::

:

Συνεδρία 8

Ασκήσεις:
● Άσκηση 3 - Κανάριοι Νήσοι (30 λεπτά)
● Άσκηση 4 - Μαθήματα για τη διαφοροποίηση των
στοιχείων και το στυλ τους διαφορετικά (30 λεπτά)
● Άσκηση 5 - Σύνορα (30 λεπτά)
● Άσκηση 6 - Επιλογέας τάξης (1 ώρα)
● Άσκηση 7 - Επιλογέας pseudo class (30 λεπτά)

Ασκήσεις:
• Άσκηση 15 - Ιδιότητες θέσης άσκηση 2 (1 ώρα)
• Άσκηση 16 - Ιδιότητες θέσης άσκηση 3 (1 ώρα)
• Άσκηση 17 - Flexbox 1 (1h)
Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με συμπέρασμα,
συζήτηση και ερωτήσεις

•

Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με συμπέρασμα, συζήτηση
και ερωτήσεις
Εκτίμηση:

Εκτίμηση::

_45

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ, ασκήσεις
πλατφόρμας) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη, πρέπει να συμπληρώσουν τη
"φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου υποστήριξης "Πώς να ρυθμίσετε τον
πιλότο σας"
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων και να
πάρουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία.

Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ, ασκήσεις
πλατφόρμας) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη, πρέπει να συμπληρώσουν τη
"φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου υποστήριξης "Πώς να ρυθμίσετε τον πιλότο
σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων και να
σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία.

Συνεδρία 5

3h

•

•

Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ, ασκήσεις
πλατφόρμας) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη, πρέπει να συμπληρώσουν τη
"φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου υποστήριξης "Πώς να ρυθμίσετε τον
πιλότο σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων και να
σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία.
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Χρόνος

Δραστηριότητες:

Πόροι και υλικά

Χρόνος Δραστηριότητες
:

Πόροι και υλικά

Συνεδρία 9
Ασκήσεις:
Άσκηση 18 - Κάρτα flexing (2 ώρες)
Άσκηση 19 - Σελίδα flexing (1 από 3 ώρες)

3h

•

Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

Συνεδρία 12
3h

Λήψη 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με διαθεσιμότητα,
συζήτηση και ερωτήσεις
Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη, πρέπει να
συμπληρώσουν τη "φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου
υποστήριξης "Πώς να ρυθμίσετε τον πιλότο σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των
συμμετεχόντων και να σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις
σχετικά με τη συνεδρία.

Εκτίμηση:

Ασκήσεις:
Άσκηση 21 - Κινούμενα σχέδια CSS (1 ώρα)
Άσκηση 22 - Μικρές σειρές κινουμένων σχεδίων CSS (2 ώρες)
Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με συμπέρασμα,
συζήτηση και ερωτήσεις

Συνεδρία 13

Ασκήσεις:
Άσκηση 19 - flexing page (2 από 3 ώρες)
Άσκηση 20 - Σειρά ολοκλήρωσης CSS (1 από 4 ώρες)

3h

•

Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με συμπέρασμα,
Συζήτηση και ερωτήσεις

Εκτίμηση:

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη, πρέπει να
συμπληρώσουν τη "φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου
υποστήριξης "Πώς να ρυθμίσετε τον πιλότο σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των
συμμετεχόντων και να σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις
σχετικά με τη συνεδρία.

Ασκήσεις:
• Πλατφορμα–
Άσκηση 23 - Σειρά μικρών κινουμένων σχεδίων CSS 1 (2
3h
Εκπαιδευτικό
ώρες)
μέρος
Άσκηση 24 - Μικρές κινούμενες εικόνες CSS σειρά 2 (1 από 3
ώρες)
Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με συμπέρασμα,
συζήτηση και ερωτήσεις
Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη, πρέπει να
συμπληρώσουν τη "φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου υποστήριξης
Εκτίμηση:
"Πώς να ρυθμίσετε τον πιλότο σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων
και να σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία

Συνεδρία 11

3h

Συνεδρία 14

Ασκήσεις:
Άσκηση 20 - Σειρά ολοκλήρωσης CSS (3 από 4 ώρες)
Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με συμπέρασμα,
συζήτηση και ερωτήσεις

Εκτίμηση:

_47

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη, πρέπει να
συμπληρώσουν τη "φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου υποστήριξης
"Πώς να ρυθμίσετε τον πιλότο σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων
και να σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία.

Εκτίμηση:

Συνεδρία 10

• Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

•

Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη, πρέπει να
συμπληρώσουν τη "φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου
υποστήριξης "Πώς να ρυθμίσετε τον πιλότο σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των
συμμετεχόντων και να σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις
σχετικά με τη συνεδρία.

3h

Ασκήσεις:
Άσκηση 24 - Σειρά μικρών κινουμένων σχεδίων CSS 2 (2
από 3 ώρες)
Άσκηση 25 - Μπόνους σειράς μικρών κινουμένων σχεδίων
CSS (1 από 4 ώρες)

•

Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με συμπέρασμα,
συζήτηση και ερωτήσεις

Εκτίμηση:

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη, πρέπει να
συμπληρώσουν τη "φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου υποστήριξης
"Πώς να ρυθμίσετε τον πιλότο σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων
και να σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία.
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Χρόνος Δραστηριότητες:

Πόροι και υλικά

Χρόνος Δραστηριότητες:

Συνεδρία 15

3h

Συνεδρία 18

Ασκήσεις:
Άσκηση 25 - Μπόνους σειράς μικρών κινουμένων σχεδίων
CSS (3 από 4 ώρες)

•

Ασκήσεις:
Άσκηση 26 - Τελική πρόκληση (3 από 9 ώρες)

Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με συμπέρασμα
, συζήτηση και ερωτήσεις

Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με
συμπέρασμα, συζήτηση και ερωτήσεις
3h

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη, πρέπει να
συμπληρώσουν τη "φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου υποστήριξης
"Πώς να ρυθμίσετε τον πιλότο σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των
συμμετεχόντων και να σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά
με τη συνεδρία.

Εκτίμηση:

Εκτίμηση:

Συνεδρία 16

3h

Ασκήσεις:
Άσκηση 26 - Τελική πρόκληση (3 από 9 ώρες)
Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με συμπέρασμα,
συζήτηση και ερωτήσεις

Εκτίμηση:

•

Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη, πρέπει να
συμπληρώσουν τη "φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου υποστήριξης "Πώς
να ρυθμίσετε τον πιλότο σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων και
να σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία.

Συνεδρία 17

3h

Ασκήσεις:
Άσκηση 26 - Τελική πρόκληση (3 από 9 ώρες)
Μετά από 3 ώρες κλείστε τη συνεδρία με συμπέρασμα, συζήτηση και
ερωτήσεις

Εκτίμηση:
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Πόροι και υλικά

Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη, πρέπει να
συμπληρώσουν τη "φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου υποστήριξης "Πώς
να ρυθμίσετε τον πιλότο σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων και
να πάρουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία.

Δραστηριότητα
(Χρόνος):
Μαθήματα 1-5
(1h)

• Πλατφορμα–
Εκπαιδευτικό
μέρος

Επίσημες αξιολογήσεις σχετικά με το μαθησιακό αποτέλεσμα (κουίζ,
ασκήσεις πλατφόρμας και τελική πρόκληση) - εάν υπάρχει κάποια απόρριψη,
πρέπει να συμπληρώσουν τη "φόρμα ικανοποίησης" του εγγράφου
υποστήριξης "Πώς να ρυθμίσετε τον πιλότο σας".
Οι εκπαιδευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα σχόλια των συμμετεχόντων και
να σημειώσουν τις δικές τους σημειώσεις σχετικά με τη συνεδρία.
Για να κλείσουν την εκπαίδευση, οι εκπαιδευτές πρέπει να συμπληρώσουν
το "Πρότυπο παρατήρησης και σχολίων" και οι εκπαιδευόμενοι "Φόρμα
ικανοποίησης" που διατίθενται στο έγγραφο υποστήριξης "Πώς να ρυθμίσετε
τον πιλότο σας"

Άσκηση 1 - Προσθέστε λίγο ενσωματωμένο CSS (30 λεπτά)
Άσκηση 2 - Προγραμματίστε τις διακοπές σας με στυλ (30 λεπτά)
Άσκηση 3 - Κανάριοι Νήσοι (30 λεπτά)
Άσκηση 4 - Μαθήματα για τη διαφοροποίηση των στοιχείων και το στυλ τους
διαφορετικά (30 λεπτά)
Άσκηση 5 - Σύνορα (30 λεπτά)
Άσκηση 6 - Επιλογέας τάξης (1 ώρα)
Άσκηση 7 - Ψευδο-επιλογέας (30 λεπτά)
Άσκηση 8 - Στυλ αυτής της σελίδας (30 λεπτά)
Άσκηση 9 - Παραγράφους (30 λεπτά)
Άσκηση 10 - CSS Diner (30 λεπτά)
Άσκηση 11 - Βασικές ιδιότητες (30 λεπτά)
Άσκηση 12 - Εμφάνιση ιδιοτήτων άσκησης 1 (1 ώρα)
Άσκηση 13 - Εμφάνιση ιδιοτήτων άσκησης 2 (1 ώρα)
Άσκηση 14 - Άσκηση ιδιοτήτων θέσης 1 (2 ώρες)
Άσκηση 15 - Ιδιότητες θέσης άσκηση 2 (1 ώρα)
Άσκηση 16 - Ιδιότητες θέσης άσκηση 3 (1 ώρα)
Άσκηση 17 - Flex-box 1 (1h)
Άσκηση 18 - Κάρτα κάμψης (2 ώρες)
Άσκηση 19 - Σελίδα κάμψης (3 ώρες)
Άσκηση 20 - Σειρά ολοκλήρωσης CSS (4 ώρες)
Άσκηση 21 - Κινούμενα σχέδια CSS (1 ώρα)
Άσκηση 22 - Σειρά μικρών κινουμένων σχεδίων CSS (2 ώρες)
Άσκηση 23 - Σειρά μικρών κινουμένων σχεδίων CSS 1 (2 ώρες)
Άσκηση 24 - Σειρά μικρών κινουμένων σχεδίων CSS 2 (3 ώρες)
Άσκηση 25 - Μπόνους σειράς μικρών κινουμένων σχεδίων CSS (4 ώρες)
Άσκηση 26 - Τελική πρόκληση (9 ώρες)
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Ασκήσεις Ενότητα o και Ενότητα 1
1. Γεια σου Κόσμε Ρίξτε μια ματιά στο αρχείο index.html. Προς το παρόν το αρχείο είναι κενό. Προσθέστε όλες τις απαραίτητες ετικέτες για τη βασική διάταξη ενός

2. Τίτλοι
3. Παράγραφοι
4. Έντονο

5. Λίστες
6. Σχετικοί
Σύνδεσμοι

7. Εικόνες

εγγράφου html: έναν τύπο, ένα στοιχείο <html> και ένα στοιχείο <head> και <body>. Προσοχή όμως, δεν μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα στοιχεία
όπου θέλετε. Έχουν μια λειτουργία και πρέπει να τοποθετηθούν σε μια συγκεκριμένη σειρά. Διαβάστε την τεκμηρίωση εάν δεν είστε σίγουροι πώς να
χρησιμοποιήσετε αυτά τα στοιχεία html.
Τέλος, προσθέστε ένα στοιχείο <p> με το κείμενο «Γεια σου κόσμε» στο έγγραφό σας. Το κείμενο πρέπει να εμφανίζεται στο πρόγραμμα
περιήγησης.
Ώρα να ξεκινήσετε την εξερεύνηση περισσότερων στοιχείων html. Κοιτάξτε το αρχείο index.html και το αποτέλεσμα στο πρόγραμμα περιήγησης. Δεν
πρέπει να εμφανίζεται τίποτα. Προσθέστε ένα στοιχείο <h1> με το κείμενο "τίτλος από μια ετικέτα h1" και δείτε το αποτέλεσμα. Υπάρχει επίσης ένα
στοιχείο <h2>, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για αυτήν την ετικέτα. Συνεχίστε να το κάνετε για όλα τα <h #> στοιχεία.
Προσθέστε 6 στοιχεία παραγράφου στο αρχείο index.html, ένα για κάθε ετικέτα τίτλου. Μπορείτε να γράψετε κάτι μόνοι σας ή να αντιγράψετε κάποιο
κείμενο κράτησης θέσης από εδώ:
Αυτήν τη στιγμή θα πρέπει να έχετε ένα έγγραφο HTML με 6 τίτλους και μια παράγραφο για κάθε τίτλο. Μπορούμε να προσθέσουμε κάποια
επιπλέον σημασία στο κείμενο προσθέτοντας περισσότερα στοιχεία html. Χρησιμοποιήστε τις ετικέτες <em> και <strong> για να δώσετε έμφαση σε
μία ή περισσότερες λέξεις στο κείμενό σας. Θα παρατηρήσετε ότι το πρόγραμμα περιήγησης προσθέτει λίγο στυλ στο κείμενο που είναι τυλιγμένο σε
μια ετικέτα <em> ή <strong>. Φροντίστε να διαβάσετε την τεκμηρίωση για αυτά τα στοιχεία html.
Ανοίξτε το αρχείο index.html και συγκρίνετε τον κώδικα html με την έξοδο του εγγράφου. Προσδιορίστε τους 3 διαφορετικούς τύπους λιστών:
ταξινομημένες, μη ταξινομημένες και λίστες ορισμών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την τεκμηρίωση αυτών των ετικετών html! Στο στοιχείο <body>,
προσθέστε μια λίστα κάθε τύπου με το δικό σας περιεχόμενο κάτω από τις λίστες παραδειγμάτων.
Ο πραγματικός στόχος του ιστού ήταν να συνδεθεί ένα μεγάλο δίκτυο αρχείων μεταξύ τους μέσω υπερσυνδέσμων, γι 'αυτό χρησιμοποιούμε τη
γλώσσα σήμανσης HyperText (html). Μπορούμε να το πετύχουμε χρησιμοποιώντας την ετικέτα <a> ή την ετικέτα αγκύρωσης, για σύνδεση σε
διαφορετικό αρχείο.
Για να ξέρει η ετικέτα <a> πού να συνδεθεί, θα πρέπει να της παρέχουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Αυτό το κάνουμε χρησιμοποιώντας το
χαρακτηριστικό "href". Ένα χαρακτηριστικό προστίθεται πάντα στην ετικέτα ανοίγματος ενός στοιχείου.
Για να συνδεθείτε σε διαφορετική σελίδα στον τομέα ιστού σας, χρησιμοποιείτε σχετικούς συνδέσμους. Σε αυτήν την περίπτωση, το χαρακτηριστικό
href διατηρεί τη διαδρομή προς το έγγραφο στο οποίο συνδέεστε.
Για παράδειγμα:
<a href="./pages/pagename.html"> Σύνδεση σε μια σελίδα </a>
Το παραπάνω στοιχείο html θα συνδεθεί με το έγγραφο html στο φάκελο σελίδων με το όνομα page name “html”. Μεταξύ της ετικέτας ανοίγματος
και κλεισίματος μπορείτε να δώσετε το κείμενο για τον υπερσύνδεσμο.
Στο αρχείο index.html, προσθέστε έναν σχετικό σύνδεσμο στη σελίδα σχετικά με τον κατάλογο σελίδων, καθώς και έναν στόχο, οπότε όταν κάνουμε
κλικ στον σύνδεσμο ανοίγει μια νέα καρτέλα.
Μέχρι τώρα έχουμε προσθέσει μόνο διαφορετικές μορφές κειμένου στο έγγραφο HTML Τίτλοι, παράγραφοι, λίστες, ... Οι περισσότερες ιστοσελίδες
σήμερα είναι λίγο πιο οπτικά ευχάριστες από την ασπρόμαυρη σελίδα κειμένου που έχουμε αυτήν τη στιγμή. Ένας τρόπος για να φωτίσετε τον
ιστότοπό σας είναι να προσθέσετε εικόνες. Για να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιούμε το στοιχείο <img> html. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες
ετικέτες, χρησιμοποιήσαμε την ετικέτα <img> δεν έχει ετικέτα ανοίγματος και κλεισίματος. Αποτελείται από μια αυτο-κλειστή ετικέτα, γραμμένη ως
εξής: <img /> Μέσα σε αυτήν την ετικέτα μπορούμε να προσθέσουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά μπορούν να
προστεθούν σε μια ετικέτα img: 'src', 'width', 'height'.
Χαρακτηριστικό «src»: το χαρακτηριστικό src ή source, λέει στην ετικέτα εικόνας ποια εικόνα θα πρέπει να εμφανίζει. χαρακτηριστικό «width»: ορίζει
το πλάτος της εικόνας. χαρακτηριστικό "height": ορίζει το ύψος της εικόνας.
Δοκιμάστε να προσθέσετε το "funny-goose-sitting-Karen-Arnold.jpg" σε αυτήν την ετικέτα img, συμπληρώστε επίσης τα άλλα κενά χαρακτηριστικά.
Εικόνα copyright: Karen Arnold - Πηγή: https://www.publicdomainpictures.net/nl/view-image.php?image=34335&picture=funny-goose-zittend
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Σημασιολογία μπλοκ / δομής:

Άσκηση στο HTML
Μετατρέψτε το ακόλουθο γράμμα σε
έγκυρο HTML κάνοντας χρήση
σημασιολογικών στοιχείων HTML.

Ενσωματική σημασιολογία 8:
Η επικεφαλίδα του εγγράφου
●
•
O
conjunto
de caracteres do documento deve ser
●
Τα ονόματα του αποστολέα και του παραλήπτη (και
• Θα πρέπει να δομήσετε το συνολικό "Tel" και "Email") πρέπει να επισημαίνονται με μεγάλη especificado como sendo utf-8 utilizando uma meta-tag
έγγραφο
με
την
κατάλληλη
δομή, σημασία.
apropriada.
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων τύπων
●
• O autor da carta deve ser especificado numa
●
• Στις τέσσερις ημερομηνίες του εγγράφου πρέπει να meta-tag apropriada.
και <html>, <head> και <body>.
• Το γράμμα γενικά πρέπει να επισημαίνεται παρέχονται κατάλληλα στοιχεία που περιέχουν ημερομηνίες ●
• O CSS fornecido deve ser incluído dentro de uma
με μια δομή παραγράφων και επικεφαλίδων, αναγνώσιμες από μηχανή.
tag apropriada.
• Τα πέντε ακρωνύμια / συντομογραφίες στο κύριο
με εξαίρεση τα παρακάτω σημεία. Υπάρχει μια ●
επικεφαλίδα ανώτατου επιπέδου (η γραμμή κείμενο του γράμματος πρέπει να επισημαίνονται ώστε να
"Re:") και τρεις επικεφαλίδες δευτέρου παρέχουν επεκτάσεις κάθε αρκτικόλεξου / συντομογραφίας.
επιπέδου.
●
• Τα έξι δευτερεύοντα αντίγραφα πρέπει να
• Οι ημερομηνίες έναρξης του εξαμήνου, τα επισημαίνονται κατάλληλα - στους χημικούς τύπους και
θέματα σπουδών και οι εξωτικοί χοροί πρέπει στους αριθμούς 103 και 104 (θα πρέπει να είναι 10 στην
να επισημαίνονται χρησιμοποιώντας έναν ισχύ ή 3 και 4, αντίστοιχα)
κατάλληλο τύπο λίστας.
●
• Προσπαθήστε να επισημάνετε τουλάχιστον δύο
• Οι δύο διευθύνσεις πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλες λέξεις στο κείμενο με μεγάλη σημασία / έμφαση.
μέσα σε στοιχεία <address>. Κάθε γραμμή της
• Υπάρχουν δύο μέρη όπου πρέπει να προστεθεί
διεύθυνσης πρέπει να βρίσκεται σε μια νέα ●
ένας
υπερσύνδεσμος.
προσθέστε κατάλληλους συνδέσμους
γραμμή, αλλά όχι σε νέα παράγραφο.
με τίτλους. Για την τοποθεσία στην οποία αναφέρονται οι
σύνδεσμοι, απλώς χρησιμοποιήστε το http://example.com.
●
• Το ρητό και η αναφορά του πανεπιστημίου πρέπει
να επισημαίνονται με κατάλληλα στοιχεία.
Άσκηση 8 Το γράμμα: 9
Δρ. Eleanor
Gaye Awesome Science Faculty University of Awesome Bobtown, CA 99999,
ΗΠΑ Τηλ: 123-456-7890 Email: no_reply@example.com
20 Ιανουαρίου 2016
Miss Eileen Dover
4321 Cliff Top Edge Dover
CT9 XXX ΗΒ
Re: Eileen Dover πανεπιστημιακή αίτηση

(Source: Marking up a letter by Mozilla
Αγαπητέ Eileen,
contributors, licensed under CC-BY-SA Σας ευχαριστούμε για την πρόσφατη αίτησή σας για να συμμετάσχετε μαζί μας στην επιστημονική σχολή του University of Awesome για τις σπουδές του διδακτορικού
2.57 )
σας που αφορά το επόμενο έτος, Θα απαντήσω τις ερωτήσεις σας μία προς μία, στις ακόλουθες ενότητες.
Ημερομηνίες έναρξης
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας φιλοξενήσουμε ξεκινώντας τη μελέτη σας ανά πάσα στιγμή, ωστόσο θα μας ταίριαζε καλύτερα αν μπορούσατε να ξεκινήσετε στην
αρχή ενός εξαμήνου. οι ημερομηνίες έναρξης για κάθε μία έχουν ως εξής:
Πρώτο εξάμηνο: 9 Σεπτεμβρίου 2016 Δεύτερο εξάμηνο: 15 Ιανουαρίου 2017 Τρίτο εξάμηνο: 2 Μαΐου 2017
Ενημερώστε με εάν αυτό είναι εντάξει και αν ναι, ποια ημερομηνία έναρξης θα προτιμούσατε.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σημαντικές ημερομηνίες πανεπιστημίου στον ιστότοπό μας.
Άσκηση 9 Θέματα σπουδών
Στην φοβερή επιστημονική σχολή, διαθέτουμε μια αρκετά ανοιχτόμυαλη ερευνητική εγκατάσταση - εφ 'όσον τα θέματα εμπίπτουν κάπου στο πεδίο της επιστήμης και
της τεχνολογίας. Φαίνεστε σαν ένας έξυπνος, αφοσιωμένος ερευνητής και ακριβώς το είδος του ατόμου που θα θέλαμε να έχουμε στην ομάδα μας. Λέγοντας ότι, από
τις ιδέες που υποβάλατε, μας ενδιέφερε περισσότερο ως εξής, κατά σειρά προτεραιότητας:
Μετατροπή του H2O σε κρασί και τα οφέλη για την υγεία του Resveratrol (C14H12O3.) Μέτρηση της επίδρασης στην απόδοση των funk bass players σε θερμοκρασίες
άνω των 30 ° C (86 ° F), όταν το μέγεθος του κοινού αυξάνεται εκθετικά (η επίδραση των 3 × 103 αυξάνεται σε 3 × 104.) Κατασκευές HTML και CSS για αναπαραγωγή
μουσικών αποτελεσμάτων.
Λοιπόν, παρακαλώ μπορείτε να παρέχετε περισσότερες πληροφορίες για καθένα από αυτά τα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που θα περιμένατε από
την έρευνα, απαιτούμενου προσωπικού και άλλων πόρων και οτιδήποτε άλλο νομίζετε ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε; Ευχαριστώ.

Άσκηση 10 – Εξωτικές κινήσεις χορού

7Πηγή:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/Marking_up_a_letter
This section was adapted from Marking up letter – W3CSchool, available at: https://www.w3cschool.cn/webstart/webstart-marking-up-a-letter.html
8 Πηγή: https://www.w3cschool.cn/webstart/webstart-marking-up-a-letter.html
9 Πηγή: https://mdn.github.io/learning-area/html/introduction-to-html/marking-up-a-letter-finished/
10

Πηγή: https://discourse.mozilla.org/t/marking-up-a-letter-assessment/24676 e https://github.com/mdn/learning-area/blob/master/html/introduction-to-html/marking-up-a-letter-start/letter-text.txt
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Ναι έχεις δίκιο! Ως μέρος της μεταδιδακτορικής μου δουλειάς, μελέτησα εξωτικούς χορούς φυλών. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, οι αγαπημένοι μου χοροί είναι
οι εξής, με ορισμούς:
Πολυνησιακός χορός κοτόπουλου Ένας λίγο γνωστός αλλά πολύ επιδραστικός χορός που χρονολογείται από το 300 π.Χ., ένα ολόκληρο χωριό χορεύει σε έναν κύκλο
σαν κοτόπουλα, για να ενθαρρύνει τα ζώα τους να είναι «γόνιμα». Ισλανδική καστανή ανακάτεμα Πριν οι Ισλανδοί ανέβουν τη φωτιά ως μέσο για να ζεσταθούν,
συνήθιζαν να ασκούν αυτόν τον χορό, ο οποίος περιελάμβανε να συσσωρευτεί κοντά σε έναν κύκλο στο πάτωμα και να ανακαλύψει το σώμα τους γύρω σε ασυνήθιστα
μικροσκοπικές, πολύ γρήγορες κινήσεις. Ένας από τους συναδέλφους μου μαθητές είπε ότι πίστευε ότι αυτό το μοντέρνο στυλ εμπνευσμένο από το χορό, όπως το
Twerking. Αρκτικός ρομπότ χορός Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα ιστορικής παραπληροφόρησης, οι Άγγλοι εξερευνητές τη δεκαετία του 1960 πίστευαν ότι ανακάλυψαν
ένα νέο στυλ χορού που χαρακτηρίζεται από "ρομποτικό", στιλβωμένες κινήσεις, που ασκούνται από κατοίκους της Βόρειας Αλάσκας και του Καναδά. Αργότερα,
ωστόσο, ανακαλύφθηκε ότι κινούνταν ακριβώς έτσι επειδή ήταν πολύ κρύο.
Για περισσότερες έρευνες, ανατρέξτε στη σελίδα της έρευνας για τον εξωτικό χορό.
Με εκτίμηση, Δρ Eleanor Gaye
Το σύνθημα του Πανεπιστημίου του Awesome: "Να είσαι φοβερός ο ένας στον άλλο." - Τα απομνημονεύματα του Bill S Preston, Esq
Γρήγορη συνταγή χούμους11
Αυτή η συνταγή κάνει γρήγορο, νόστιμο χούμους, χωρίς βρωμιά. Έχει προσαρμοστεί από διάφορες συνταγές που έχω διαβάσει όλα αυτά τα χρόνια.
Το Hummus είναι μια νόστιμη παχιά πάστα που χρησιμοποιείται πολύ στα ελληνικά και στη Μέση Ανατολή πιάτα. Είναι πολύ νόστιμο με σαλάτα, ψητά κρέατα και πίτα.
Συστατικά
1 κουτί (400g) μπιζέλια (φασόλια garbanzo)
175 γραμμάρια ταχίνι
6 λιαστή ντομάτα
Άσκηση 11 – Μορφοποίηση συνταγών Μισό κόκκινο πιπέρι
Προσθέστε τα στοιχεία HTML που λείπουν Μια πρέζα πιπέρι καγιέν
1 σκελίδα σκόρδο
στη συνταγή στο αρχείο index.html
Μια παύλα ελαιολάδου
Πηγή: Marking up a letter by Mozilla

contributors, licensed under CC-BY-SA 2.5
Οδηγίες
Καθαρίστε το σκόρδο και ψιλοκόψτε το χοντρό
Αφαιρέστε όλους τους σπόρους και το μίσχο από το πιπέρι και ψιλοκόψτε το χοντρό
Προσθέστε όλα τα συστατικά σε έναν επεξεργαστή τροφίμων
Επεξεργαστείτε όλα τα συστατικά σε μια πάστα.
Εάν θέλετε ένα χονδροειδές "χοντρό" χούμους, επεξεργαστείτε το για σύντομο χρονικό διάστημα
Εάν θέλετε ένα ομαλό χούμους, επεξεργαστείτε το για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
Για μια διαφορετική γεύση, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να αναμίξετε σε ένα μικρό μέτρο λεμόνι και κόλιανδρο, πιπεριά τσίλι, ασβέστη και chipotle, χαρίσα και μέντα ή
σπανάκι και φέτα. Πειραματιστείτε και δείτε τι λειτουργεί για εσάς.
Αποθήκευση
Ψύξτε το τελικό χούμους σε σφραγισμένο δοχείο. Θα πρέπει να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για περίπου μία εβδομάδα αφού το φτιάξετε. Εάν αρχίσει να γίνεται
αφρώδες, πρέπει σίγουρα να το απορρίψετε.
Το Hummus είναι κατάλληλο για κατάψυξη. θα πρέπει να το ξεπαγώσετε και να το χρησιμοποιήσετε μέσα σε μερικούς μήνες.

Άσκηση 12 – Κινέζος Αγρότης

Η ιστορία του Κινέζου Αγρότη

Είναι καλό; Είναι κακό; Δεν γνωρίζω.
●Μεταφράστε τη σελίδα html σε σημασιολογικό 11 Μαΐου 2016, Alexandre Gorius

html, χρησιμοποιώντας τις σωστές ετικέτες html:
Στη φύση, το Καλό & Κακό δεν υπάρχουν. Το ίδιο το Σύμπαν δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό, αλλά μια δυνατότητα μόνιμης ανάπτυξης.
h1, h2, blockquote, q, img, img, hr, figure and
caption, table, th, tr, td, ul ή ol andli.
• Χωρίς div ή span: δεν παρέχουν καμία
σημασιολογία.
Στη ζωή, υπάρχουν 4 τύποι ανθρώπων.
• Βρείτε, για καθεμία από αυτές τις ετικέτες, την - άτομα που πιστεύουν ότι το Διαδίκτυο είναι καλό,
- άτομα που πιστεύουν ότι το Διαδίκτυο είναι κακό,
προέλευση του ονόματός τους (έτσι τις
θυμόμαστε). Εάν έχετε αμφιβολίες, αναζητήστε - άτομα που πιστεύουν ότι το Διαδίκτυο είναι γάτες,
- άτομα που δεν το σκέφτονται.
την απάντηση στην τεκμηρίωση.
• Προσθέστε δύο ή τρεις συνδέσμους της
επιλογής σας στη σελίδα html μέσω της ετικέτας
• Υπάρχει ένα μέρος που θα μπορούσε να
Πάνω στο διάστημα, γυρίζοντας, κοιτάζοντας το πρόσωπο της γης. Από τη σκοπιά αυτού του ροκ στον Άρη ή από την εκπληκτική γνώμη του Δία, τίποτα δεν νοιάζεται
θεωρηθεί κεφαλίδα; Εάν ναι, ομαδοποιήστε το για τα προβλήματά σας. Εκεί, δεν είναι σοβαρό και δεν υπάρχει πρόβλημα.
σε μια ετικέτα κεφαλίδας.
• Και ένα υποσέλιδο; Εάν ναι, ομαδοποιήστε
Εδώ, η μόνη πραγματικότητα είναι αυτή στο μυαλό μας. Τίποτα δεν υπάρχει αν ο εγκέφαλος δεν το πιστεύει. Τίποτα δεν υπάρχει ούτε εάν οι αισθήσεις μας δεν
αυτό το περιεχόμενο σε μια υποσημείωση
μεταδίδουν το μήνυμα. Αυτό σημαίνει ότι αν καταλάβουμε λάθος, η πραγματικότητα μας αλλάζει. Αυτό είναι δυνατό επειδή η αντίληψή μας είναι περιορισμένη: για
• Τοποθετήστε όλες τις εμφανίσεις των λέξεων παράδειγμα δεν μπορείτε να δείτε στους 360 μοίρες. Αν παραλείψουμε να μεταφράσουμε το μήνυμα, η πραγματικότητα μας αλλάζει. Αν το σκεφτούμε κατά κάποιο
11

Πηγή: https://github.com/mdn/learning-area/blob/master/html/introduction-to-html/html-text-formatting/text-start.html

"Ίσως" σε μια ετικέτα em ή ισχυρή.
• Προσθέστε το χαρακτηριστικό Alt στις εικόνες.
Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του
χαρακτηριστικού;
• Προσθέστε ένα "καλό" ή "κακό" τάξη στις
ετικέτες που περιβάλλουν τις λέξεις "Καλό" και
"Κακό".
• Βρείτε το χαρακτηριστικό συνδέσμου για να
υποδείξετε τη σελίδα στην οποία πρέπει να
οδηγεί ο σύνδεσμος και να την προσθέσετε.
• Βεβαιωθείτε ότι όταν κάνετε κλικ στους
συνδέσμους, η σελίδα ανοίγει σε μια νέα
καρτέλα προγράμματος περιήγησης.
• Βρείτε το χαρακτηριστικό για να εμφανιστεί ένα
μικρό πλαίσιο κειμένου όταν τοποθετείτε το
δείκτη πάνω από συνδέσμους, όπως αυτό:

τρόπο, η πραγματικότητά μας αλλάζει ανάλογα με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, αν μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα τόσο πολύ, όλα είναι ψεύτικα.

Έτοιμο?
Μπράβο! Μόλις ολοκληρώσατε το πρώτο
κεφάλαιο! Αλλά πιθανότατα παρατηρήσατε ότι
ακόμα δεν έχουμε κάνει κάτι ελκυστικό για το
μάτι. Θα το καλύψουμε στο επόμενο κεφάλαιο
μας: CSS.

Alan Watts
Εδώ είναι αυτός ο διάλογος με τη μορφή πίνακα

Είναι αποδείξεις σε αυτό. Ερωτευτείτε με κάποιον και θα δείτε αυτό το άτομο ως θεϊκό. Τραβήξτε τον εαυτό σας από αυτό το κράτημα και οι θεϊκές πτώσεις από
σύννεφα σε στερεό έδαφος, αποκαλύπτοντας τον εαυτό του διαφορετικά. Αλλά το άτομο είναι το ίδιο, μόλις αλλάξατε γνώμη. Όλα λειτουργούν έτσι: δεν είναι μόνο ότι
μπορείτε να κάνετε τον κόσμο σας, αλλά να το κάνετε παθητικά ούτως ή άλλως.
Η ιστορια12
Κάποτε υπήρχε ένας Κινέζος αγρότης του οποίου το άλογο έφυγε. Εκείνο το βράδυ, όλοι οι γείτονές του ήρθαν κοντά για να γιορτάσουν. Είπαν: «Λυπούμαστε πολύ
που ακούσαμε ότι το άλογό σας έχει φύγει. Αυτό είναι το πιο ατυχές. " Ο αγρότης είπε: «Είναι καλό; Είναι κακό? Δεν γνωρίζω." Την επόμενη μέρα το άλογο επέστρεψε
φέρνοντας επτά άγρια άλογα μαζί του, και το βράδυ όλοι επέστρεψαν και είπαν: «Ω, δεν είναι τόσο τυχερός Τι υπέροχη σειρά των γεγονότων. Τώρα έχετε οκτώ άλογα!
" Ο αγρότης είπε ξανά, «Είναι καλό; Είναι κακό? Δεν γνωρίζω."
Την επόμενη μέρα ο γιος του προσπάθησε να σπάσει ένα από τα άλογα, και ενώ το οδήγησε, ρίχτηκε και έσπασε το πόδι του. Στη συνέχεια, οι γείτονες είπαν, "Ω,
αγαπητέ, αυτό είναι πολύ κακό" και ο αγρότης απάντησε: "Είναι καλό; Είναι κακό? Δεν γνωρίζω." Την επόμενη μέρα οι αξιωματικοί στρατολόγησης ήρθαν να
στρατολογήσουν ανθρώπους στο στρατό, και απέρριψαν τον γιο του επειδή είχε σπασμένο πόδι. Και πάλι όλοι οι γείτονες ήρθαν και είπαν: «Δεν είναι τόσο υπέροχο!»
Και πάλι, είπε: «Είναι καλό; Είναι κακό? Δεν γνωρίζω."
Ολόκληρη η διαδικασία της φύσης είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία τεράστιας πολυπλοκότητας και είναι πραγματικά αδύνατο να πούμε αν οτιδήποτε συμβαίνει σε
αυτό είναι καλό ή κακό - γιατί ποτέ δεν ξέρετε ποια θα είναι η συνέπεια της ατυχίας. ή, δεν ξέρεις ποτέ ποιες θα είναι οι συνέπειες της καλής τύχης.

+-------------------+---------------------+
|
|
|
|Γεγονός
| Καλό ή Κακό?
|
+-------------------+---------------------+
|
|
|
| Χάνεις ένα Άλογο
| Μπορεί
|
+-------------------+---------------------+
|
|
|
| Κερδίζεις περισσότερα Άλογα | Μπορεί |
+-------------------+---------------------+
|
|
|
|Τραυματισμός γιού
| Μπορεί
|
+-------------------+---------------------+
|
|
|

| Μπορεί
| Απέφυγε Πόλεμο
+-------------------+---------------------+
Πίνακας που αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία του αγρότη.
Επίλογος
Το καλό και το κακό είναι μόνο μία προοπτική. Οι μπανάνες είναι καλές για τις μαϊμούδες, αλλά οι μαϊμούδες δεν είναι καλές για τις μπανάνες. Ας μην κάνουμε μια
μεγάλη υπόθεση ...
---Copyright Just Another Company 2017. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Προσαρμογή από αυτό το άρθρο: https://wellsbaum.blog/2018/01/27/alan-watts-the-storyof-the-chinese-farmer/
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Πηγή: https://www.craftdeology.com/the-story-of-the-chinese-farmer-by-alan-watts/ e de: https://wellsbaum.blog/alan-watts-story-of-the-chinese-farmer
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Ενότητα 2 ασκήσεων
Οδηγίες

Άσκηση 1 Προσθέστε κάποιο ενσωματωμένο CSS
Οδηγίες

●
●
●
●
●
●
●

Εδώ είναι κάποιο περιεχόμενο HTML. Χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό style για:
Κάντε το σώμα να έχει χρώμα φόντου ανοιχτό γκρι (χρησιμοποιήστε αυτή την τιμή: #DDDDDDD)
Κάντε το κείμενο της παραγράφου με μπλε χρώμα
Κάντε τις ισχυρές ετικέτες να φαίνονται σαν να έχουν επισημανθεί, προσθέτοντας ένα χρώμα φόντου με κίτρινο χρώμα.
Υπογραμμίστε την επικεφαλίδα
Προσθέστε ένα περιθώριο κάτω των 10 pixel στα στοιχεία λίστας (ετικέτες li)
Στυλ στη λίστα παραγγελιών (ετικέτα ol) έτσι ώστε το περιεχόμενό της να είναι κόκκινο.

Τα 7 βήματα για τον προγραμματισμό των διακοπών σας
Ο καθένας χρειάζεται ένα διάλειμμα μερικές φορές! Τι θα λέγατε για πεζοπορία στα βουνά, ή ίσως είστε περισσότερο ο τύπος «παραλίας»;
Εδώ είναι ένα σημείωμα για το πώς να βεβαιωθείτε ότι οι διακοπές σας είναι επιτυχημένες!
Βήμα 1: Αποφασίστε πού να πάτε.
Βήμα 2: Επιλέξτε μια ώρα για να ταξιδέψετε.
Βήμα 3: Πάρτε άδεια από τη δουλειά.
Βήμα 4: Βρείτε οικονομικές πτήσεις.
Βήμα 5: Βρείτε ένα υπέροχο μέρος για να μείνετε.
Βήμα 6: Καλέστε τις εταιρείες πιστωτικών καρτών σας.
Βήμα 7: Προϋπολογισμός προϋπολογισμού για το ταξίδι σας.
Οδηγίες

Άσκηση 2 : Προγραμματίστε τις διακοπές σας με στυλ !

Άσκηση 3 Νησιά Canary

Επαναλάβετε την παραπάνω άσκηση αφαιρώντας όλα τα ενσωματωμένα στυλ και τοποθετήστε όλες τις ιδιότητες στυλ σε μια ετικέτα <style>.
Θυμηθείτε: πρέπει να υπερβαίνει το περιεχόμενο ή κάτω από το περιεχόμενο; Εάν δεν είστε σίγουροι, δοκιμάστε και τα δύο και δείτε τι
λειτουργεί…
Οδηγίες
Ακολουθεί κάποιο περιεχόμενο HTML που περιγράφει τα Κανάρια Νησιά ως έναν υπέροχο προορισμό διακοπών. Η δουλειά σας είναι να το
κάνετε να φαίνεται καλύτερο!
Για να κάνετε τις ασκήσεις, προσθέστε όλο το CSS σας πάνω από το html χρησιμοποιώντας μία ετικέτα <style>. Κάντε κάθε μία από αυτές τις
ασκήσεις με τη δεδομένη σειρά.
1. Αλλάξτε το φόντο της σελίδας σε μπεζ χρώμα
2. Αλλάξτε όλο το χρώμα της παραγράφου σε σκούρο καφέ (χρησιμοποιήστε το saddle brown ως τιμή)
3. Κάντε το έτσι ώστε όλες οι <strong> ετικέτες να είναι έντονες και ροζ
4. Πραγματοποιήστε αναζήτηση στην τεκμηρίωση για να μάθετε πώς να κάνετε στυλ σε όλες τις παραγράφους, ώστε να έχουν
κάτω περιθώριο 20 pixel (χρησιμοποιήστε τη μονάδα px).
5. Στυλ το H1 σε πλάγια γραφή και μέγεθος γραμματοσειράς 32px
6. Στυλ του H2 έτσι ώστε να έχουν μια λεπτή γκρίζα γραμμή από κάτω (δείτε την τεκμηρίωση για το κάτω περίγραμμα και
χρησιμοποιήστε το ανοιχτό γκρι χρώμα #DDDDDD) και μέγεθος γραμματοσειράς 25px
7. Σχηματίστε τις παραγράφους έτσι ώστε να έχουν μέγεθος γραμματοσειράς 16px.
Καλώς ήρθατε στα νησιά Canary13
Αρωματικά πευκοδάση, στοιχειωμένα ηφαίστεια, σεληνιακά τοπία, μυστικοί αμμώδεις όρμοι, μίλια αμμόλοφων σε στιλ Σαχάρας,
παραθαλάσσια θέρετρα - τα όμορφα, μοναδικά Κανάρια νησιά φορούν πολλά δελεαστικά καπέλα.
Άλλα τοπία
Θαυμάστε τις πευκόφυτες κορυφές του ορεινού εσωτερικού της Γκραν Κανάρια, τους καταρράκτες της La Palma ή το υποτροπικό πράσινο
του Parque Nacional de Garajonay της La Gomera. Στη συνέχεια, αντιπαραβάλλετε όλη αυτή την πλούσια με τα εκπληκτικά γυμνά πεδινά
που πλαισιώνουν το El Teide της Τενερίφης, το σουρεαλιστικό πάρτι των χρωμάτων που λάμπει στα χωράφια λάβας του Lanzarote, τις
απαλές πλαγιές του El Hierro γεμάτες λουλούδια και τον ατελείωτο κάκτο του Fuerteventura πασπαλισμένες πεδιάδες. Οι σχεδόν τέλειες
θερμοκρασίες των Καναρίων Νήσων σημαίνουν ότι, καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, μπορείτε να απολαύσετε φανταστικά, ποικίλα τοπία,
διαφορετικά τα οποία μπορείτε να βρείτε μόνο διασχίζοντας ηπείρους.
Οι υπέροχοι εξωτερικοί χώροι

13

Πηγή: https://www.lonelyplanet.com/canary-islands e: https://www.globeguides.co/destinations/YXZU3UGA4VJO936AZ7YH e: https://euresorts.co.uk/destinations/canaries/

Είναι αυτή η πολυμορφία που κάνει τις υπαίθριες δραστηριότητες τόσο εύκολα προσβάσιμη και βασική απόλαυση των Καναρίων Νήσων.
Περπατήστε τα πολλά μονοπάτια που διασχίζουν τα νησιά, από παραλιακά μονοπάτια που περιπλέκουν μέχρι δύσκολες ορεινές διαδρομές
έως ήρεμους δασικούς περιπάτους. κάνετε καταδύσεις ή κολύμβηση με αναπνευστήρα σε ζεστά νερά που κατοικούνται από περισσότερα
από 350 είδη ψαριών (και το περίεργο ναυάγιο). ή ανεβάστε την αδρεναλίνη οδηγώντας τον άνεμο και τα κύματα - το kitesurfing, το
windsurfing, το σερφ και το αλεξίπτωτο πλαγιάς είναι όλα μεγάλα εδώ. Στη συνέχεια, επιβραδύνετε τα πράγματα με βόλτες με άλογο,
εκδρομές με καραβάκι, καγιάκ και κουπιά επιβίβασης ή γιόγκα στην παραλία.
Τέχνη & Αρχιτεκτονική14
Σε αντίθεση με πολλές προσδοκίες, τα Κανάρια Νησιά είναι πάρα πολύ πλούσια τόσο στην αυθεντική τέχνη όσο και στην αρχιτεκτονική μερικές φορές απλά πρέπει να ξέρετε πού να κοιτάξετε. Οι εντυπωσιακοί σουρεαλιστικοί καμβάδες του παγκοσμίου φήμης ζωγράφου scar «η
ουλή DomÃnguez χαρίζει την πατρίδα της στην Τενερίφη. Τα τεράστια αφηρημένα γλυπτά του MartÃn Chirino είναι αδύνατο να χάσετε στη
Γκραν Κανάρια. και οι εμπνευσμένες «παρεμβάσεις» του CÃsar Manrique εμφανίζονται σε όλο το Lanzarote (και πέρα από αυτό). Παντού,
αναζητήστε τα εμβληματικά ξύλινα μπαλκόνια, τις φυλλώδεις εσωτερικές αυλές και τις χαρούμενες ζωγραφισμένες προσόψεις που
χαρακτηρίζουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Καναρίων Νήσων και μπαίνετε σε γοητευτικές εκκλησίες με σκιά με φοίνικες, πολλές από
τις οποίες χρονολογούνται αρκετούς αιώνες.
Οδηγίες

Άσκηση 4 Ταξινομείστε για να διαφοροποιήσετε τα στοιχεία και να
τα σχεδιάσετε διαφορετικά

Ας κάνουμε την τελευταία άσκηση να φαίνεται καλύτερη, χρησιμοποιώντας πιο προηγμένες τεχνικές. Χρησιμοποιήστε το CSS Cheat Sheet
και την Τεκμηρίωση για να βρείτε τη σωστή σύνταξη. Η διατύπωση γίνεται για να δώσει μια ένδειξη για το σωστό όνομα ιδιοκτησίας).
1. Στυλ στο σώμα της ετικέτας έτσι ώστε να έχει επένδυση 30 εικονοστοιχείων και ανοιχτό γκρι χρώμα φόντου (χρησιμοποιήστε αυτές
τις τιμές: Κόκκινο: 220, Πράσινο: 220, Μπλε: 220)
2. Στυλ σε όλες τις παραγράφους, έτσι ώστε η γραμματοσειρά τους να είναι 16 εικονοστοιχεία, με ύψος γραμμής 120%, με σκούρο
(αλλά όχι μαύρο) χρώμα (χρησιμοποιήστε αυτές τις τιμές: Κόκκινο: 25, Πράσινο: 25, Μπλε: 25)
3. Προσθέστε μια κλάση στην ετικέτα παραγράφου κάτω από την ετικέτα H1, με την τιμή "εισαγωγή" (η σύνταξη είναι η εξής: <p class =
"classname"> και στο CSS, μπορείτε να αναφέρετε ότι είναι μια κλάση προσθέτοντας μια τελεία μπροστά του, όπως αυτό .classname
(Εάν έχετε κολλήσει, φροντίστε να διαβάσετε για τους "Επιλογείς" στην Τεκμηρίωση ή στα μαθήματα)
4. Στυλ που "εισαγωγή" της παραγράφου ορίζοντας το μέγεθος της γραμματοσειράς στο 140%. Αλλάξτε το ύψος γραμμής σε 200% και
δώστε το "πλάγια" στυλ γραμματοσειράς.
Οδηγίες

Άσκηση 5 σύνορα

Κοιτάξτε αυτήν την κομψή διπλή υπογράμμιση παρακάτω: η μπλε παχιά γραμμή απλώνει το μήκος της λέξης, ενώ η γκρίζα γραμμή
απλώνεται σε ολόκληρο το μπλοκ. Προσπαθήστε να μιμηθείτε χρησιμοποιώντας CSS στις ετικέτες H2 και P!
Συμβουλή 1: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα εμφάνισης στο στοιχείο h2. Ελέγξτε την τεκμηρίωση για να βρείτε ποια τιμή θα
χρειαστείτε. (Η τυπική τιμή είναι μπλοκ και αυτός είναι ο λόγος που η γραμμή καλύπτει ολόκληρη τη σελίδα.)
Συμβουλή 2: Βρείτε έναν τρόπο να ορίσετε την οικογένεια γραμματοσειρών σε 'sans-serif'.
Συμβουλή 3: Χρώμα: #2A99FB.
Σχετικά με εμάς
Κοιτάξτε αυτή την κομψή διπλή υπογράμμιση παραπάνω: η μπλε παχιά γραμμή απλώνει το μήκος της λέξης, ενώ η γκρίζα γραμμή
απλώνεται σε ολόκληρο το μπλοκ. Προσπαθήστε να μιμηθείτε χρησιμοποιώντας CSS στις ετικέτες H2 και P!

Οδηγίες

Άσκηση 6 Επιλογέας τάξης

Προσθέστε τις απαραίτητες τάξεις στο html παρακάτω. Στη συνέχεια, στιλ κάθε μάρκας στο html έτσι ώστε να φαίνεται όσο το δυνατόν πιο
κοντά στο λογότυπο της επωνυμίας τους. Σημειώστε ότι μπορείτε επίσης να προσθέσετε περισσότερες ετικέτες HTML αν θέλετε (ειδικά για το
FedEx, θα χρειαστεί!). Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε ετικέτες <span>, είναι χρήσιμες για το χρωματισμό ενός μέρους ενός
κειμένου
Εδώ είναι το αποτέλεσμα που πρέπει να προσπαθήσετε να φτάσετε (ή όσο το δυνατόν πιο κοντά).
Μάρκες
1.
2.
3.
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Πηγή: https://euresorts.co.uk/destinations/canaries/

Toyota
Toyota
FedEx Express

Οδηγίες
Προσθέστε το απαραίτητο στυλ, ώστε όταν το ποντίκι αιωρείται στην παρακάτω λέξη, αλλάζει χρώμα.

Άσκηση 7 Επιλογέας ψευδο-κατηγορίας

●

από προεπιλογή: το κείμενο είναι κίτρινο

●
●
●

όταν αιωρείται: το κείμενο είναι κόκκινο (κατάσταση:: αιωρείται)
όταν κάνετε κλικ σε αυτό: το κείμενο είναι μπλε (κατάσταση:: ενεργό)
αφού κάνετε κλικ σε αυτό: το κείμενο είναι πράσινο (κατάσταση:: επισκέφθηκε)

Εδώ είναι μια απεικόνιση του αποτελέσματος που πρέπει να επιτευχθεί:
Σύνδεση

Άσκηση 8 Στυλ της σελίδας 15
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Πηγή: https://gist.github.com/weav797/78888a9b10db101eef1e87d1f18f80bc

Οδηγίες
Διαμορφώστε τα στοιχεία HTML σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. ΜΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ HTML για να το κάνεις. ΓΡΑΨΤΕ
ΜΟΝΟ CSS!
●
Δώστε στο στοιχείο <body> ένα φόντο # bdc3c7
●
Δημιουργήστε το στοιχείο <h1> # 9b59b6
● Κάντε όλα τα στοιχεία <h2> πορτοκαλί
● Κάντε μπλε όλα τα στοιχεία <li> (επιλέξτε το δικό σας δεκαεξαδικό μπλε)
● Αλλάξτε το φόντο σε κάθε παράγραφο σε κίτρινο
● Κάντε όλες τις εισόδους να έχουν ένα κόκκινο περίγραμμα 3px
● Δώστε τα πάντα με το μάθημα «γεια» σε λευκό φόντο
● Δώστε στο στοιχείο με id «special» ένα συμπαγές μπλε περίγραμμα 2px (επιλέξτε το δικό σας μπλε rgb)
● Δημιουργήστε όλα τα <p> που είναι ένθετα μέσα από γραμματοσειρά divs 25px (μέγεθος γραμματοσειράς: 25px)
● Κάντε μόνο τις εισόδους με τον τύπο «κείμενο» με γκρι φόντο
● Δώστε και στα δύο <p> μέσα στο 3ο <div> ένα ροζ φόντο
●
Δώστε στο 2ο <p> μέσα στο 3ο <div> ένα λευκό περίγραμμα 5px
●
Κάντε το <em> στο 3ο στοιχείο <div> λευκό και γραμματοσειρά 20px (μέγεθος γραμματοσειράς: 20px)
● Κάντε όλα τα "επιλεγμένα" πλαίσια ελέγχου να έχουν ένα αριστερό περιθώριο 50px (περιθώριο-αριστερά: 50px)
● Δημιουργήστε όλα τα στοιχεία <ετικέτα> ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ χωρίς να αλλάξετε το HTML
● Δημιουργήστε το πρώτο γράμμα του στοιχείου με αναγνωριστικό «ειδικό» πράσινο και μέγεθος γραμματοσειράς 100px (μέγεθος
γραμματοσειράς: 100)
● Κάντε το χρώμα του στοιχείου <h1> να αλλάξει σε μπλε όταν αιωρείται
● Κάντε τα στοιχεία <a> που έχουν επισκεφτεί γκρι

Free To Code | Training Content (Intellectual Output 2)

Άσκηση 9 Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΙΑ DIV
Είμαι μια παράγραφος με μια τάξη
Είμαι μια παράγραφος με αναγνωριστικό
Είμαι φοβερό h2
Η Rella Party Hella Synth, ο Wes Anderson έκανε σχεδόν τέσσερις δολάρια πριν πουλήσουν το ρετρό
lo-fi. Το αγρόκτημα στο Austin iPhone, το αποστακτήριο τσάντας αγγελιοφόρων PBR & B McSweeney
πριν πουλήσουν το πακέτο Wolf fanny YOLO. Locavore αργό-υδατάνθρακες trust fund-to-table.
Pinterest gastropub lo-fi, το McSweeney VHS shabby chic Austin twee. Messenger bag banjo
lumberexual, ανεξάρτητα από το 3ο λύκο του normcore. Pug pack 3 wolf moon, γραφομηχανή οργανικά
chia ο σκηνοθέτης seitan shabby chic Blue Bottle salvia iPhone. Συσκευασία Williamsburg άμεσου
εμπορίου, ψυχρής πίεσης flanel listicle health goth ασύμμετρη και ελεύθερη μίξη street art
Πράγματα που πρέπει να κάνω
● Περπατήστε το σκυλί
● Τροφοδοτήστε το σκυλί
● Πλύνετε το σκυλί
Είμαι ένα άλλο φοβερό h2
Cardigan Tumblr mlkshk, tilde 3 wolf moon Portland. Heirloom health goth taxidermy blog lo-fi selfies,
post-ironic master cleanse fingerstache normcore. Kickstarter plaid twee, bespoke single-origin coffee
sustainable lo-fi vinyl Pinterest pork belly cronut skateboard 3 wolf moon. Normcore single-origin coffee
salvia, bespoke Austin swag Godard before they sold out kogi disrupt locavore. Shoreditch Vice, artisan
American Apparel master cleanse yr salvia vegan. Bespoke letterpress heirloom kale chips deep v four
loko. Lomo sustainable put a bird on it trust fund post-ironic
I'm the second paragraph inside this div!
PARAGRAPH NOT INSIDE A DIV
A less awesome h2
Roof party yr hella synth, Wes Anderson narwhal four dollar toast before they sold out retro lo-fi. Austin
iPhone pop-up farm-to-table, PBR&B McSweeney's ennui messenger bag distillery before they sold out
Portland wolf pack YOLO. Locavore slow-carb trust fund farm-to-table. Pinterest gastropub lo-fi,
McSweeney's trust fund VHS shabby chic ugh Austin twee. Messenger bag banjo lumbersexual,
whatever 3 wolf moon normcore. Pug pack 3 wolf moon, typewriter organic chia mustache scenester
seitan chic Blue Bottle salvia ugh iPhone. Pack Williamsburg direct trade, cold-pressed disrupt flannel
listicle health goth asymmetrical freegan mixtape street art pour-over whatever
Μια τελευταία παράγραφος εδώ!
I am a link to facebook I am another link to facebook
Ονομα
Κωδικός πρόσβασης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΙΑ DIV
Άσκηση 10 – CSS Diner
Πηγή:: css diner, licença sob Mozilla Public License 2.016
Καλώς ήρθατε στο CSS Diner!
Το CSS Diner είναι ένα διασκεδαστικό μικρό "παιχνίδι" που σας διδάσκει τα βασικά των επιλογών CSS.
Γνωρίζουμε ότι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των επιλογών CSS μπορεί να προκαλέσει σύγχυση
στην αρχή, αλλά μόλις αφιερώσετε λίγο περισσότερο χρόνο στο θέμα, θα γίνει απλό!
Σε αυτό το παιχνίδι, θα δείτε ένα φανταχτερό μικρό τραπέζι που θα σας σερβίρει ένα πιάτο με ή χωρίς
φαγητό. Η δουλειά σας είναι να επιλέξετε τα ζητούμενα στοιχεία που εμφανίζονται σε μια σύντομη
παράγραφο στο πάνω μέρος της οθόνης σας.
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας και το πρόγραμμα προβολής HTML για να βρείτε τον
16

Πηγή: https://flukeout.github.io/

σωστό επιλογέα CSS.
Μπορείτε να φτάσετε στο επίπεδο 32;
Καλή τύχη!
Άσκηση 11 - Βασικές Ιδιότητες
Είναι σημαντικό να αφιερώσετε το χρόνο σας με αυτές τις ασκήσεις. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι
συμβαίνει. Γιατί αλλάζει αυτό το χρώμα; Γιατί διαφέρει το μέγεθος; Και τα λοιπά..
Μαθαίνοντας τα βασικά
Όλοι αγαπάμε τα βασικά πράγματα! - Μην το σκεφτείτε υπερβολικά
Δώσε μου ένα κόκκινο χρώμα και ευθυγραμμίστε με στο κέντρο
Δώσε μου ένα μπλε φόντο
Δώσε μου ένα μεγαλύτερο περιθώριο προς τα αριστερά.
Δώσε μου μέγεθος γραμματοσειράς 10 εικονοστοιχείων,
Δώσε μου μέγεθος γραμματοσειράς 20 εικονοστοιχείων.
Μην με αλλάξεις! Αλλά δώστε στο "lorem" ύψος γραμμής 10px, διάστημα γραμμάτων 4px
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Doloribus illo tempora, dolores iure rem quos
neque harum omnis unde. Nam pariatur quidem nostrum nisi harum voluptatem tempore impedit fugiat
minus? Esse quo debitis nam commodi architecto praesentium, ullam laborum quasi odit. Quis
recusandae et magni possimus mollitia at. Distinctio, esse? Consectetur quam enim consequatur
delectus quod in est repellendus a. Tempora, labore autem? Ipsum, exercitationem officiis velit iste quasi
facilis id deleniti. Officiis temporibus est repellat numquam omnis quam quia non sint! Esse velit dolore
impedit deleniti reiciendis unde hic. Commodi iure eius sunt minima quod repellendus sed magni
explicabo architecto sit a temporibus, assumenda debitis accusantium omnis non soluta natus
laboriosam. Optio ad assumenda sunt, dolores consequatur perspiciatis nihil.
Δώσε μου μια υπογράμμιση
Αφαιρέστε το κουκκίδα μου
Κάντε μόνο με κεφαλαία γράμματα
Δώσε μου ένα περίγραμμα 2 εικονοστοιχείων, όχι συμπαγές .Δώσε μου ένα περίγραμμα 4px προς τα
δεξιά και σταθερό.
Δημιουργήστε αυτό το κείμενο, τολμηρό. Δώστε του ένα λευκό χρώμα. Δώστε το μεγάλο μέγεθος
γραμματοσειράς. Και προσθέστε την εικόνα σε αυτό το έργο στο παρασκήνιο. Δώστε του πλάτος και
ύψος 200px.
Δώστε αυτό το χρώμα φόντου κουμπιού, δώστε 5px padding στην κορυφή 10px στο κάτω μέρος και
15px αριστερά και δεξιά.
Μετά από αυτό, δώστε το κουμπί γύρω από τις γωνίες, εκτός από την κάτω δεξιά γωνία.
Μετά από αυτό, όταν τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κουμπί, το χρώμα του φόντου
πρέπει να αλλάξει.
Κουμπί
Δημιουργήστε ένα σχήμα κύκλου γύρω από την εικόνα. Συμβουλή: ακτίνα περιγράμματος και
υπερχείλιση.
Δώστε του πλάτος και ύψος 150 εικονοστοιχεία. Όταν το αιωρούμαι πάνω του, η εικόνα κλιμακώνεται.
Αλλά ο κύκλος δεν πρέπει να μεγαλώνει.
Αφαιρέστε την υπογράμμιση, τις κουκίδες, δώστε σε κάθε λι ένα διαφορετικό χρώμα φόντου. Δώστε σε
κάθε li διαφορετικές (τυχαίες) τιμές περιθωρίου στο hover αλλάξτε το μέγεθος των γραμματοσειρών. Όλα
τα χρώματα γραμματοσειράς πρέπει να είναι λευκά.
Σπίτι
Κατάστημα
Σχετικά με
Επικοινωνία
Εμφάνιση ιδιοτήτων
Άσκηση 12 - Εμφάνιση ιδιοτήτων 1
Πριν ξεκινήσουμε
Πριν ξεκινήσουμε με αυτές τις ασκήσεις, θέλω να ρίξετε μια ματιά στην τεκμηρίωση και να αναζητήσετε
τον όρο οθόνη. Διαβάστε καλά για να δείτε ποιες είναι οι διαφορές και τι ακριβώς κάνει.
Παρακαλώ πάρτε το χρόνο σας με αυτό! Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα βασικά σχετικά με αυτό.

Οδηγίες
Βρείτε έναν τρόπο εμφάνισης του περιεχομένου στο πρόγραμμα επεξεργασίας ως εξής:
εικόνα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε τις ετικέτες ή το περιεχόμενο HTML.
Εργαστείτε μόνο με το στυλ σας. Λάβετε υπόψη τι μόλις μάθαμε.
Ημερολόγιο
Ορίστηκε υπενθύμιση για τις 20:00.
Άσκηση 13 - Εμφάνιση ιδιοτήτων 2
Οδηγίες
Βρείτε έναν τρόπο εμφάνισης του περιεχομένου στο πρόγραμμα επεξεργασίας ως εξής:
εικόνα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε τις ετικέτες ή το περιεχόμενο HTML.
Εργαστείτε μόνο με το στυλ σας. Λάβετε υπόψη τι μόλις μάθαμε.
Αυτό το εύρος πρέπει να έχει πλάτος 200 εικονοστοιχεία. Αυτό
λίστα
θα πρέπει να παρακολουθείται σε μία γραμμή και δεν πρέπει να χρησιμοποιεί κανένα πλάτος, αλλά δεν
επιτρέπεται ούτε να το αφαιρέσουμε ούτε…

Ιδιότητες θέσης
Άσκηση 14_ Ιδιότητες θέσης 1
Πριν ξεκινήσουμε με αυτές τις ασκήσεις, θέλω να ρίξετε μια καλή ματιά στην τεκμηρίωση και να
αναζητήσετε τη θέση όρου. Διαβάστε καλά για να δείτε ποια είναι η διαφορά και τι ακριβώς κάνει.
Παρακαλώ πάρτε το χρόνο σας με αυτό! Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα βασικά σχετικά με αυτό.
Στην εργασία
Ως ανανέωση των πάντων, έχουμε δει μέχρι τώρα. Θέλω να δημιουργήσετε ξανά αυτή την απλή navbar
εικόνα
Μετά από αυτό, βρείτε έναν τρόπο να αφήσετε το navbar να κολλήσει στο πάνω μέρος της οθόνης.
Κάντε κύλιση προς τα κάτω!
Το navbar θα πρέπει να είναι ακόμα ορατό εδώ!
Άσκηση 15_ Ιδιότητες θέσης 2
Τώρα δημιουργήστε ξανά αυτό το στυλ όσο το δυνατόν καλύτερα:
εικόνα
Τώρα κάντε το έτσι ώστε αν μετακινηθείτε προς τα κάτω, κάθε υπόθεση καταρρέει πάνω στην άλλη.
(Αφήστε χώρο 20 εικονοστοιχείων μεταξύ της κορυφής και των περιπτώσεων.)
Άσκηση 16_ Ιδιότητες θέσης 3
Τώρα δημιουργήστε ξανά αυτό το στυλ όσο το δυνατόν καλύτερα:
εικόνα
Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη! (Μερικές φορές ακόμη και στους γονείς ...)
πάνω αριστερά
πάνω δεξιά
κάτω αριστερά
κάτω δεξιά

Flex-box
Άσκηση 17 Flex-box 1
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αγγίξει το flexbox, και υπάρχει ένας καλός λόγος για αυτό. Κάνει τη ζωή μας
ως προγραμματιστές πολύ πιο εύκολη, τόσο εύκολη που θα ξεχάσατε τα επιπλέοντα σώματα, τα

ενσωματωμένα μπλοκ κ.λπ.
Συνιστώ ανεπιφύλακτα να ρίξετε μια ματιά στην τεκμηρίωση για να πάρετε μια σύντομη κατανόηση
σχετικά με τη δύναμη του dar-flex-box.
Πρέπει να δημιουργήσετε ένα ακριβές αντίγραφο αυτού χρησιμοποιώντας απλώς το flex-box:
Μαθαίνοντας να κάμπτεται
Είναι λίγο διαφορετικό από αυτό το είδος flex 💪 - Δημιουργήστε ένα ακριβές αντίγραφο του
παραδείγματος εικόνας!
1. Κεντράρετε τα div
2. Πρέπει να υπάρχει κενό μεταξύ
3. Οι χώροι πρέπει να είναι περίπου ίδιοι.
4. Τα κουτιά ξεκινούν από την αρχή
5. Τα κουτιά ξεκινούν από το τέλος
6. Τα κουτιά πρέπει να απλώνονται σε ύψος
7. Κάντε την παραγγελία τυχαία
8. Αντιστρέψτε τη σειρά.
Άσκηση 18 – Flexing Card
Για αυτήν την άσκηση, δεν θα χρησιμοποιήσουμε κανένα κωδικό ρύθμισης. Θα ανανεώσουμε τις
δεξιότητές σας HTML! Τι θα κάνουμε;
Μια κάρτα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μια αίτηση για υπηρεσία παράδοσης πίτσας!
εικόνα
Χρωματιστά:
Πράσινο: # 444444
Μπλε: #FFFFFF
Συμβουλή: ξεκινήστε πάντα με το περιεχόμενο: οπότε εστιάστε πρώτα στο Html, χωρίς να ανησυχείτε για
το CSS. Όταν το HTML σας είναι καλό, προχωρήστε στο CSS. Με αυτόν τον τρόπο, θα προσθέσετε
μαθήματα μόνο όταν απαιτείται από το CSS, κάτι που αποτελεί καλή πρακτική.

Άσκηση 19 Flexing Page
Για αυτήν την άσκηση, δεν θα χρησιμοποιήσουμε κανένα κωδικό ρύθμισης. Θα ανανεώσουμε τις
δεξιότητές σας HTML! Τι θα κάνουμε;
Μια σελίδα προορισμού για τον Tim Berners-Lee!
Το όνομά του δεν κουδουνίζει; Μην ανησυχείτε, θα τον γνωρίσετε κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης.
Δημιουργήστε ξανά την ακόλουθη δομή σε HTML:
εικόνα
Λυγίστε αυτά τα δοχεία!
Καταπληκτική δουλειά! Τώρα στυλ αυτής της σελίδας σε αυτό:
εικόνα
Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο το flex-box!
Σημείωση: Δεν θα βρείτε τη σωστή γραμματοσειρά, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε κάτι που "αρκετά
κοντά".
Συμβουλή: ξεκινήστε πάντα με το περιεχόμενο: οπότε εστιάστε πρώτα στο Html, χωρίς να ανησυχείτε για
το CSS. Όταν το HTML σας είναι καλό, προχωρήστε στο CSS. Με αυτόν τον τρόπο, θα προσθέσετε
μαθήματα μόνο όταν απαιτείται από το CSS, κάτι που αποτελεί καλή πρακτική.

Άσκηση 20 CSS Ενσωμάτωση
Οδηγίες
Εργάζεστε σε μια εταιρεία Web Design ως Frontend Integrator. Ο σχεδιαστής UI σάς παρέχει εικόνες που
αντιπροσωπεύουν ένα πρότυπο υψηλής πιστότητας των στοιχείων διεπαφής του ιστότοπου.
Η δουλειά σας είναι να αναπαράγετε σε Html και CSS καθένα από αυτά τα στοιχεία. Κάθε στοιχείο
διεπαφής χρήστη έχει επικυρωθεί από τον πελάτη σας. Είναι επομένως πολύ σημαντικό το τελικό
αποτέλεσμα να φαίνεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στα mockups.

Κοιτάξτε αυτήν την εικόνα:

Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτόν τον κώδικα στο πρόγραμμα επεξεργασίας σας:
Κωδικός
Κινούμενο στοιχείο:

Αναπαραγωγή αυτής της διεπαφής όσο το δυνατόν πιο κοντά χρησιμοποιώντας Html και CSS. Πρέπει να
φτάσετε στην πλησιέστερη "pixel-perfect" έκδοση που μπορείτε. Στην ιδανική περίπτωση, δεν πρέπει να
βλέπουμε καμία διαφορά μεταξύ του κοροϊδεύω της εικόνας και του αποτελεσματος σας, χωρίς να
χρησιμοποιούμε καμία εικόνα. Οι εικόνες γίνονται δεκτές μόνο για εικόνες όταν δεν υπάρχει εναλλακτική
λύση CSS.

Κωδικός για βέλος
Ή
CSS Κωδικός

Χρώμα:
Συμβουλή:ξεκινάτε πάντα με το περιεχόμενο: οπότε εστιάστε πρώτα στο html, χωρίς να ανησυχείτε πολύ
για το CSS. Όταν το HTML σας είναι καλό, προχωρήστε στο CSS. Με αυτόν τον τρόπο, θα προσθέσετε
μαθήματα μόνο όταν απαιτείται από το CSS, κάτι που αποτελεί καλή πρακτική.
Το CSS πρέπει να βρίσκεται σε ετικέτα <style>, χωρίς ενσωματωμένο CSS.

Άσκηση 23 Μικρές σειρές κινουμένων σχεδίων CSS 1
Σε αυτήν τη σειρά ασκήσεων, πρέπει να επαναλάβετε μια σειρά στοιχείων.
Δημιουργήστε ένα ακριβές αντίγραφο των παραδειγμάτων και γράψτε το δικό σας HTML και CSS!
ΕΙΔΙΚΟΣ
Αυτή η άσκηση είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες. Προσπαθήστε να φτιάξετε μια μικρή σελίδα και να
την σχεδιάσετε ανάλογα με το γούστο σας. Συμπεριλάβετε αυτό το κείμενο κάπου στη σελίδα (να είστε
δημιουργικοί!).
Μοναχική μετακίνηση
Γίνετε μέλος του φωτογράφου με έδρα την Αυστραλία Mark Forbes καθώς περιπλανιέται στους δρόμους
του Τόκιο με μια κάμερα και μια καρδιά γεμάτη περιέργεια που τεκμηριώνει το Lonely Commute.
Τώρα φανταστείτε μια μικρή συλλογή εικόνων όπου μπορείτε να αιωρηθείτε και να λάβετε το κινούμενο
αποτέλεσμα στο κάτω μέρος για καθεμία από αυτές.
Κινούμενο στοιχείο:

Άσκηση 21 Μάθετε CSS Animations
Σε αυτήν την άσκηση, θα δημιουργήσετε ένα πολύπλοκο κινούμενο σχέδιο, βήμα προς βήμα.
Όπως συμβαίνει συχνά με το CSS, αυτή είναι μια άσκηση ακρίβειας και ακρίβειας (και μια έντονη άνοια,
γιατί ... CSS). Για να σας δώσουμε έναν αξιόπιστο οπτικό βοηθό, θα χρησιμοποιήσετε έτσι μια τεχνική
που θα μπορούσε να ονομαστεί "Τεχνική οδηγού φόντου εικόνας".
Συμβουλή: η τεχνική του οδηγού φόντου εικόνας για κάθε βήμα της άσκησης, χρησιμοποιήστε τις
εικόνες ως εικόνα φόντου του σώματός σας (με μια μικρή αδιαφάνεια ίσως;) για να σας βοηθήσουμε να
κάνετε στυλ με ακρίβεια.
Φυσικά, όταν τελειώσετε, αφαιρέστε την εικόνα φόντου για καθαρότερη εμφάνιση.

Άσκηση 24 Μικρές σειρές κινουμένων σχεδίων CSS 2
Σε αυτήν τη σειρά ασκήσεων, πρέπει να επαναλάβετε μια σειρά στοιχείων.
Δημιουργήστε ένα ακριβές αντίγραφο των παραδειγμάτων και γράψτε το δικό σας HTML και CSS!
ΕΙΔΙΚΟΣ
Θα χρειαστείτε αυτό το κείμενο 17:
--Μύθοι για κύλιση και μεγάλες σελίδες περιεχομένου στην επιφάνεια εργασίας
--Μύθος # 1: Οι χρήστες δεν κάνουν κύλιση σε μεγάλες σελίδες
---Οι χρήστες κάνουν κύλιση όταν το περιεχόμενο είναι σχετικό, οργανωμένο σωστά και μορφοποιημένο για
ευκολία σάρωσης. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι προτιμούν να κάνουν κύλιση στη σελίδα για
περιεχόμενο σελιδοποίηση σελιδοποίησης όταν τα θέματα αυτής της σελίδας απαντούν στις σωστές
ερωτήσεις. Ο τυπικός τροχός κύλισης σε ποντίκι, πλήκτρα βέλους και trackpads έχει κάνει την κύλιση
πολύ πιο εύκολη από την απόκτηση στόχων κλικ.
--Μύθος # 2: Οι πελάτες δεν διαβάζουν τις πληροφορίες στο κάτω μέρος της σελίδας
--Η έρευνά μας για την παρακολούθηση των ματιών δείχνει ότι ενώ οι χρήστες ξοδεύουν το 80% της
προσοχής τους στις πληροφορίες στο πάνω μέρος της σελίδας, κατανέμουν το 20% της στο περιεχόμενο
στο κάτω μέρος. Η απροθυμία για κύλιση είναι μια συμπεριφορά του παρελθόντος. Παρόλο που πρέπει
να προσέχετε το περιορισμένο εύρος προσοχής των χρηστών σε ιστότοπους και να προτιμάτε το
περιεχόμενο με σύνεση, δεν πρέπει να φοβάστε μεγάλες μορφές. Οι άνθρωποι θα δουν τον πυθμένα αν
τους δώσετε έναν καλό λόγο να πάνε εκεί.
--Μύθος # 3: Οι άνθρωποι αποφεύγουν σελίδες με πολύ περιεχόμενο
--Οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται τεράστιες ποσότητες πληροφοριών όταν παρουσιάζονται
σωστά. Στα μαθήματα Writing for the Web, τονίζουμε την απαίτηση για καλή γραφή, και το πιο σημαντικό,
γραφή για ανάγνωση μέσω διαδικτύου. Τα μοτίβα ανάγνωσης και σάρωσης διαφέρουν μεταξύ
περιεχομένου που βασίζεται στον Ιστό και εκτύπωσης. Ενώ οι διαδικτυακοί χρήστες συνήθως αναζητούν
πληροφορίες, αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουν λιγότερες πληροφορίες. Οι ιστότοποι δεν πρέπει να είναι

<div id="stage" style="background: transparent url(./images/css_animation_exercise_stage.png) 0 0 norepeat;">
●
Δημιουργήστε το στάδιο: προσθέστε ένα div με το αναγνωριστικό "stage", το στυλ ώστε να
εμφανίζεται ακριβώς όπως αυτή η εικόνα και στο οριζόντιο μέσο της σελίδας ευρετηρίου σας.
● εικόνες
● Προσθέστε ένα div με ένα id "ήρωας".
● Στυλ το #hero έτσι ώστε να μοιάζει ακριβώς με αυτό:
Εικόνες
Τώρα, κατασκευάστε το animation βήμα προς βήμα.
Βήμα 1
Μετακινήστε τον ήρωα προς τα δεξιά, μία φορά.
Βήμα 2
Μετακινήστε τον ήρωα προς τα δεξιά, σε 5 δευτερόλεπτα, (loop animation).
Βήμα 3
Μετακινήστε τον ήρωα προς τα δεξιά και μετά προς τα αριστερά, σε 2 δευτερόλεπτα, (loop animation).
Βήμα 4
Εικόνα
Βήμα 5-7
Το έχεις ? Εντάξει, ακολουθήστε τώρα αυτές τις οδηγίες. Σκεφτείτε "τέλεια pixel".
Εικόνα
Τελείωσες ?
Μπράβο !
Εικόνα

Άσκηση 22 Μικρές σειρές κινουμένων σχεδίων CSS
Σε αυτήν τη σειρά ασκήσεων, πρέπει να επαναλάβετε μια σειρά στοιχείων.
Δημιουργήστε ένα ακριβές αντίγραφο των παραδειγμάτων και γράψτε το δικό σας HTML και CSS!
Πριν αρχίσετε

17

Πηγή: https://www.nngroup.com/articles/accordions-complex-content/ e: https://www.linkedin.com/pulse/2014080712082935361745-above-the-fold-and-other-myths-about-scrolling-websites/

ενημερωμένοι. Οι ίδιες πληροφορίες πρέπει να γραφτούν, να δομηθούν και να παρουσιαστούν
διαφορετικά.
--Τα Ακορντεόν δεν είναι πάντα η απάντηση για σύνθετο περιεχόμενο σε επιτραπέζιους υπολογιστές
Accordions Are Not Always the Answer for Complex Content on Desktops

Άσκηση 25 Μικρή σειρά κινουμένων σχεδίων CSS BONUS
Σε αυτήν τη σειρά ασκήσεων, πρέπει να επαναλάβετε μια σειρά στοιχείων.
Δημιουργήστε ένα ακριβές αντίγραφο των παραδειγμάτων και γράψτε το δικό σας HTML και CSS!
ΕΙΔΙΚΟΣ
Για αυτό θα δημιουργήσουμε μια σειρά από το πλαίσιο ελέγχου που θα έχει αυτό το κινούμενο σχέδιο κατά τον έλεγχο:
Κινούμενο στοιχείο:
Το βέλος:
Βήμα πρώτο:
εικόνα
Βήμα δυο:
εικόνα
Βήμα τρίτο:
εικόνα
Βήμα τέσσερα:
εικόνα
Το πλαίσιο ελέγχου:
Βήμα πρώτο:
εικόνα
Βήμα δυο:
εικόνα
Βήμα τρίτο:
εικόνα
Τώρα τελειώστε!
Εικόνα

Άσκηση 26 Τελική πρόκληση
Αυτή είναι η τελική σας εκτίμηση. Εάν μπορείτε να το επιλύσετε, θα λάβετε ένα πιστοποιητικό που
πιστοποιεί την ικανότητά σας να ξεκινήσετε μια πλήρη εκπαίδευση στο Front End Web Development και
να γίνετε επαγγελματίας προγραμματιστής ιστού (frontend).
Οδηγίες
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας σας πλησιάζει με ένα σχέδιο για το Ίδρυμα Μπανάνας. Σας ζητά να
δημιουργήσετε έναν ιστότοπο που να μοιάζει ΑΚΡΙΒΩΣ για να χτίσει μια εταιρεία. Αναπαράγετε όσο το
δυνατόν ακριβέστερα την ακόλουθη διάταξη.
Θα βρείτε εικόνες απαραίτητες για τη δημιουργία της διεπαφής στο φάκελο του έργου.
Θυμηθείτε:
1.
Προγραμματίστε τη δουλειά σας
2.
Χωρίστε το σχέδιο σε μικρότερα βήματα
3.
Ξεκινήστε με το περιεχόμενο (HTML) χωρίς να ανησυχείτε για την εμφάνιση
4.
Εντοπισμός σφαλμάτων (επίλυση προβλημάτων και επανάληψη από το βήμα 1).
Κωδικοί χρωμάτων και οικογένεια γραμματοσειρών:
● κίτρινο: rgb (242, 201, 76)
● μπλε: rgb (131, 175, 237)
● οικογένεια γραμματοσειρών: Roboto

Τελική πρόκληση- ΦΡΑΣΕΙΣ
Σύνδεση
Όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης
Συνδεθείτε
Συμπληρώστε το email σας.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισάγατε δεν είναι έγκυρη.
Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό σας.
Ο κωδικός πρόσβασης που εισάγατε είναι λάθος.
Σπίτι
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το ΠΡΟΦΙΛ μου
Ανασκόπηση
Αποσύνδεση
Χάρτης ιστοτόπου
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ευρετήριο ενοτήτων
Μαθήματα
Διαβάστε περισσότερα
Γενικός
Κύρια σελίδα μαθημάτων
Ξεκινήστε την προπόνηση
Ξεκινήστε την εξέταση
Προηγούμενος
Επόμενο
Φινίρισμα
Μέρος
Επαναφέρω
Αποθηκεύσετε
υποβάλλουν
Ενεργός
Να συνεχίσει
Ημερομηνίες
Κατάσταση
Ερωτήσεις
Πέρασμα
Σημάδι
Αρχή
Τέλος
Σε εξέλιξη
Σύνολο
Απαντήθηκε
Σωστός
Δείξε λεπτομέρειες
Λάβετε πιστοποιητικό
Ερώτηση
Χωρίς σήμανση
Μαρκαρισμένος
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