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Στo τrρ<υτo αυτ6 ειoαγ<ιyικ6 κεφdλαιo Θα αναφ€ρoυμε εν oυντoμiα κ6ττoια

yενικd Θ€ματα lτoυ αφoρo6ν τo Internet και τoν ττrγκ6oμιo ιoτ6 MorΙd Wide

Web), oτη oυν€xεια Θα δoιjμε ττ<υq, μπoρo6με να oxεδιdooυμε μiα Θ6,oη ιoτoι3

(ΥVeb Site) και Θα ιλεiooυμε ττεριγρ6φoντα9 Tη yλιbooα HτML, tavascript και

τιg βαoικ€q λειτoυρyiεq τoυ FrontPage 2002 καΘulq εlτioηs Και τoν τρ6ττo

oυνεργαo|αζ τoUζ.

ffiffi Γεuκd μα To Internet

To tnternet εiναι €vα τrαγκ6αμιo δiκτυo 1λrdδιov dλλιυν, μlκρ6τεριoν,
δικτ6<υv Η/Y και αμdτρητιυv dλλιυν εμπoρικc6ν, εκτrαlδευτικc6v, κυβερνητr-

κc6ν καl τrρooωτrtκriv υπoλoγιατc6v. Γlα vα dxoυμε €να δiκτυo αρκo6v μ6vo
δ6o υτroλoγloτi5. Παρ' 6λα αυτd τo lnternet εivαr fνα δfκτυo δlκτ6ιοv, τo

oποΙo oυνδiει μεταξ6 τoυ5 δldφoρα δΓκτυα υτroλoγιoτc6v oε 6λo τov κ6oμo.

o δrκ65 μα9 υτroλoγlcrrηg, 6ταv εΓμαατε oυνδεδεμ€vol oτo lnternet, εΓναl

απλc65 dvα μfρo5 αυτo6 τoυ πoλ6τrλoκoυ oυoτηματos.

To tnternet εΙναl oαv μlα ηλεκτρovrκη τrdλη με εlκoνlκ€9 βIβλιoΘξκε5, βιτρiνε5
καταoτημdτιοv, γραφεiα εταtρεlι6ν, εκΘdoεlg τdχνηs κ.λτr. 'oλα αυτd τα
αvτtκε(μενα παρoυαrdζoνταl με Tη μoρφη lατooελδιοv (Web Pages) μdoιο

μια5 ατ16 τr5 τroMig υτrηρεoiε5 τoυ lnternet, τov Παγκ6ομlo !α16 (WVW).

'oταν δημooιε6oυμε τrληρoφoρiε5 oτo lnternet, τo μηνυμd μα5 φτ6νει oε

εκατoμμι1ρlα αvΘρc6τroυ5 oε 6λo τoν κ6oμo. Αwiατρoφα, εμεi5 μτroρoι1με vα

δε16μαoτε μηv6ματα ατ16 6λov τov κ6oμo.

Mτroρo6με vα Θειυρηoouμε τo World Wide Web σα μlα μεγdλη βιβλιoΘηκη.
ol τoποΘεoiε5 web εiναt ααν βlβλiα Kαι ol lστoσελiδε5 (web page) εivαι ααv

μεμoνιυμivε5 oελδε5 oτα βlβλiα.

Αυτd5 oI oελδε5 μτroρεi να τrερtιi1oυv εικdvε5, ταtviε5, ηχors, αxεδ6v τα
τrdvτα. oι αελδε5 Kαι Tα αρ1ε(α μτroρε( να βρioκονταl oπoυδηπoτε σΤo

lnternet. 'oταν ε(μαoτε αυνδεδεμdνoι oτo web, μτroρo6με vα d1oυμε τrρd-

οβαoη oε τrληρoφoρiε5 oπoυδητroτε στoν κ6oμo, χωρi's τrρ6oΘετα υτTερα-

ατικd τdλη ξ τrεριoρroμo65.

'oλε5 or υτrηρεoiε5 τoυ lnternet τrεριd1oυν €ψραφα με πληρoφoρiε5 oε

μoρφη κειμdvoυ, αλλd μ6νo τo WWW μα5 τrαρ€1εr €να γραφικ6, ευκoλ61ρη-
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σTo τrερtβdλλoν εργασrαS yα τrερlηγηση Kαl πρoβoλ( τcυν εψρdφιυv (ιoτo-
oελδε5), με εικ6νε5 oτατrκ€g η κινo6μεvεg καl με ηΧoυs.Αυτη η δυvατ6τητα
κdνεt τov Παγκιiαμlo lαrιi μrα ατrd τι5 πΙo δυναμlκd5 καl δημoφlλεi5 υτrηρε-
αiε5 τoυ lnternet.

MΙα loτοoελiδα εivαι ivα αρ1εio τ6τroυ ASCI! (αρ1εfo HTMI) γραμμdνo οε

μrα ειδrκη γλc6ooα τroυ oνoμdζεταl HΤM[. H γλc6ooα HΤML, εivαl μlα γλc6o-
σα τrρoγραμματtαμo6, η οτroΙα ixεl τη δυvατ6τητα, με κdτroιε5 μεΘ6δoυ5, vα
oημεlι6νει (μαρκdρεl) τη θioη εν65 αρ1εioυ τroυ βρioκεταl oτov υτroλoγloτη

μα5 r] oε κdτrolov dMov απoμαKρυσμ€vo, δημιoυργc6vτα5 δεoμo65. Για vα

μτrορiαoυμε vα δoιiμε τα αρ1εΓα (dψραφα), oτα oτroiα oδηγo6ν or δεαμοζ
τrρfτrεr να χρησl μoτror ηooυ με κdτroιo εlδι κ6 τrρdγραμμα αvαζητηoη5-φυλλo-

μετρητη (Web browser), 6τrα15 τoν lnternet Exptorer τη5 Microsoft η τo
Netscape.

or lαrooελiδεs αv Kαl φαΓvovται oαν €ψραφα τroυ περrd1oυv κεΓμεvo, γρα-
φικd, η1o η κιvo6μεvε5 εtκ6νε5. στην τrραγματικ<iτητα εivαι fγγραφα κεIμι1-

νoυ Tα oτroiα τrερrdxoυν εlδlκoιi5 κcυδικo65 μoρφoπoiηαη5 HTML, δηλαδη
ετικiτε5 τroυ δηλc6νoυv στo φυλλoμετρητι| τrri5 vα παρoυσιdαει τα αρ1εiα
κεlμfνoυ, γραφlκriν, και κIνo6μενων εtκ6vο:v τη5 loτoαελδα5.

o φυλλoμετρητηs (Web browser) δlαβdζεl τt5 ετικdτεg HΤML καl βdoεl
αυτ<6ν <κατεβdζεr> ατoν υτroλoγloτ( μα5 6λα τα αρ1εiα τroυ αvαφ6ρowαι
στηv lσToσελiδα τroυ ετrlακετrτ6μαoτε. Tα γραφrκd, oι η1ol, καt oι κlνoιiμε-
νε5 εlκ6νε5 ατroτελo6ν ξε1οrριoτd αρ1εiα. Αυτ6 €1ει oαv ατroτ€λεσμα τηv
το116τερη λ4ψη'ηs lατooελδα9

ΣυvηΘcυg, 6ταv βλdτroυμε μiα loτooελδα αε dvα φυλλoμετρητli τα oτolxεiα
τη5 εμφαvfζoνταl σε διαφoρετlκo65 xρ6voυg. Πρc6τα εμφανiζεται τo κεfμε-
vo, ακoλουΘo6v τα γραφlκd, ol κlνoιjμεvεg εικ6νε9, καr τdλo5 τα αρxεΙα η1oυ
( βΓvτεo. H καΘυoτ6ρηoη αυτη εξαρτdται κυρiιο5 ατ16 τo κυκλoφoρlακ6

φ6ρτo τoυ lnternet, τηv c6ρα τroυ εiμαoτε oυνδεδεμdvol.

H τrρο:ταρ1ικη oελlα τroυ εμφανfζεται dταν εττlοκεπτ6μαστε μ|α διειiΘυνoη
ατo lnternet λdγεται Kεvτρlκli η αρ1lκli oελiδα Kαl αντlσΤoι1εi οε 6να αρxε(o

με 6voμα "lndex.html". Xρηoιμoτroιciντα5 αυτη τη oελδα oαv oδηγ6 (τriνακα

τrερrε1oμdvωv-τrλoηγηoηS), μτroρo6με να μεταKινηθo6με oε oτrotαδηπoτε
dλλη τoυ δloυ ιoτo6, με την βoηΘεlα τoJν υττερσυvδdομιοv (hyperlinks) (
τoυg 1ιiρτε5 εlκιivιυv (lmage maps) τroυ βρioκovταl α'αυτηv (Σx. 1.1).
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Σx. 1'1. Διαγραμματικη απεικ6vιoη τou τρ6πoυ oavδεηg ιoroaελ[δωv

oι υτrερα6vδεoμol €1oυv τη μoρφη κειμfvoυ η γραφrκc6v υτroγραμμlσμdνιov
Kαι με δlαφoρετIκ6 Xρcδμα. or xιiρτε5 εlκ6vιοv εivαl γραφlκd με τroλλoιi5
α6ρατoυ9 oυvδ€oμoυ5. Kαl oτι5 διio τrεριτrτriαεl5 o δεiκτη5 τoυ πovτlκto6

μετατρdτrεται oε 1dρl <τroυ δε(1νεt>, 6ταν τoτroΘετηΘεf τrdνιυ αε dvα γραφ|-
κ6 ξ οε dναν υτrερoιivδεoμo.

Kdvovτα5 κλrκ ατo δε(κτη-1dρr μεταφερ6μαoτε ατ16 μΙα oελδα τoυ web oε

μlα dλλη. Tη μlα oτlγμη μτroρε( να βρroκ6μαστε σε μrα Θdoη loτo6 τroυ εivαt

απoΘηκευμdνη σTov δrπλαν6 υπoλoγloτξ Kαl Tην αμdαω5 ετ16μενη σε μlα
dMη, oτην Φιλη dκρη τoυ κ6αμου.

Η δημιoυργiα μια5 ιoτοαελiδα5 μτroρεi να γiνεl με τη γλιiloαα HΤML, η oτroiα
εiναι μiα γλri:αoα τrρoγραμματloμο6, διαμ6ρφιυoη9 εψρdφωv και καΘoρl-

αμo6 υτrεραυνδdαμιυν. oρ(ζει' δηλαδη, εrδrκ€5 oδηγ(ε5 (ετtκiτεs), oι oτroΙε5

καΘoδηγo6ν τoν φυΜoμετρητη στην παρoυoiαoη μια5 ιατooελΙδα5.
Eπlτrλ6oν δημιoυργεi oυνδdoμoυ5 υτrερκεrμdvoυ με dλλε5 oελδε5 ξ δfνει τη
δυνατ6τητα αι1vδεoη5 με d)ιλoυg τ16ρoυ5 oτo lnternet. To FrontPage, τηS

Microsoft, τo Dreamweaver τηs Macromedia, και dλλα, εΓvαι τrρoγρdμματα -

μεταφραoτf5 ΗΤML, ττoυ μαS βoηΘdνε vα α1εδιdοoυμε Kαl να δημroυργη-

σoυμε τl5 loτoαελδεs μαs μdoα ατrd iνα γραφrκ6 τrερrβd}λoν εργαoiαg,

1<υρi5 ατrαραiτητα να γvcυρiζoυμε τη γλ6αoα HΤML. Εμεi5 cr1εδιdζουμε το
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γραφΙK6 τrερlβdλλov Kαι To FrontPage τr.x. oυντdoσεl στo τrαραoκηνιo,
αυτ6ματα, τov κc6δικα HTML.

Ετrεlδη oι δυvατ6τητεS των μεταφραoτc6v εiναl τrερroρrαμdνε5, μτroρo6με
1ρηαrμoτrolc6vτα5 κ<iδtκα ΗΤML vα βελτlc6αoυμε Tls lστoσελδε5 μα5 εκμε_
ταλλευ6μενot τl5 τεxνrκdg τη5 ΗΤML.

Ετrf τrλdov τo FrontPage 2002 με Tην ετrrλoγη Script Εditor μαg ετrlτρdτrεt vα
εlαξoυμε JavaScript καl VbScript.

H |avaScript εivαι μrα γλcδαoα η oτroiα μα5 ετrιτρdτrεt να δημloυργηαoυμε
δυναμlκd εφ€ οτη oελδα μα5, 6τrιυ5 ετrioηg Kαl vα ετrεξεργαoτoιiμε δldφo-
ρε5 φ6ρμε9 εlαΦγoντα5 τov κιiδικα κατευΘε(αv μdoα oτlg oελδεg μα5.

M(α d}ιλη γλι6ooα Trρoγραμματιομoιi καl δημloυργ(α5 εν65 lοτoιj εΓvαl rlJava.

Η JavaScript και η Java εiναι διio δlαφoρετlκd5 γλc6ooεg. Kαt oι δ6o ε(ναl
εργαλεiα Υια τη δημloυργiα καl δIοr1ε(ρloη εν69 loτo6. H java εivαr μiα oλo-
κληριυμdνη γλι6αoα Trρoγραμματloμoιi, η oτroi'α δεν ε(ναl oε εκτελ€olμη
μoρφη. Γlα vα εκτελεoΘεi 1ρειdζεταl dvα μετcrγλζυTτlστη/ αvτΓΘετα η
|avaScript εiναI oε εκτελdαlμη μoρφη καr τroλ6 τrro εσκoλη oτη oιjwαξη.

Σε oυvδυαoμ6 με τηv HΤMι η ΙavaScript, μτroρεfvα δc6αεl τη δυvατ6τητα να
βελτrο6ooυμε μiα loτooελiδα τηv oτroiα d1oυμε δημloυργηoεt με Tο
FrontΡage.

Mε τη βoξθεrα τηg JavaScript μτrορo6με να κdνoυμε τls lσToσελiδε5, τroυ
δημloυργηoαμε με τo FrontPage, αλληλετrlδραoτrκ€5, vα ετrεξεργαατo6με

μiα φ6ρμα, vα τrρooθdooυμε εtδrκd εφd καl vα Τls μετατρdψoυμε αε δυναμl-
κd5 roτooελδε5, ατrλι65 ετrεμβαiνovταs σTov κc6δlκα HTML τroυ δημloιiργη-
oε τo FrontPage.

ffi λευΘιivσεlq

MΓα δlε6θυvoη (Αddress) αντlcrτol1εi oε μlα αλφαριΘμητlκη ακoλoυΘΓα, δηλ.

μια αxετlκι! (URL) η ατrιiλυτη (UΝC) αναφoρd oτo αρ1εio τroυ καΘoρiζεr o
υτrεροιjvδεαμo5. Π ιo αvαλυτικd:

o Universal Naming Convention (UΝC): Εiναι dvα τrρ6τυτro τroυ Χρησιμo-
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Troιεrταl γ|α να ατrεlκovζε! δlαδρoμd5 (δrευθ6νoε15) oτo δioκo εν65
τoτrl κo6 fi le server. Π1. \\server\s hare\path\f i lename, ενιδ

ο Uniform Resource Locator (URt): ε[vαι η δlε6Θυvoη μΙαs oτroιασδητroτε
oελδα5 εν65 roτoιj. KdΘε oελδα web, 6τr<o9 Kαι η KεvTρlKη oελδα μlα5
τoτroΘεoiαg, €xεr μrα ατιoκλεloτlκη δrειjΘυvoη τroυ λdγεται Universal
Resource Locator (ενια(α Θdoη τrιiρoυ/URL). Εivαι δηλ. μiα διειiΘυναη oε
ivα αvτlκεfμενo, iψραφo, oελδα η κdτroια dMη δrε6Θυvoη (Π.1. μΙα
oελδα τoυ WWW) μiαα oτo lnternet η μdοα ατo intranet. Miα διε6-
Θυνoη URt εκφρdζεt τ6oo τo τrριοτtiκoλλo (τry tTP η HΤΤP) τroυ 1ρεld-
ζεται γrα Tηv επιKolvωviα, 6oo Kαl Tη δlε6Θuνoη τη5 oελiδαg.

Για να μτroρ€ooυμε vα oυvδεΘo6με με iνα αρ1εio τroυ αvτlστoryε( αε κdτroιo
δεoμd, αλλd καr γIα vα κdvoυμε μεταφoρ€5 αρ1εΙιov, τrρfτrεl vα Χρησιμoτro|-
ηαoυμε κdτrolo τιραlτιiκoλλo.'Eνα τrριυτιiκoλλo καΘoρ[ζει ιiλoυ5 τoυ5 καv6-
νεs ετrlKolvωviα5. Mερlκd γvιυoτd μαg τrρωτ6κoMα εiναl Και Tα ακ6λoυΘα:
http (Ηypertext Transfer Protocol), FTP (File Τransfer Protocol), gopher, tetnet,
rlogin,wais κ.λτr.

To τrριυτ6κoλλo καΘroτd δυvατη τη χρηση εv6g τrρoγρdμματo5 τrελdτη,
c6ατε o ΧρησTηS vα μτroρεi να εloοrγdγεl μrα δtε6Θυvoη URL (η να κdνει Ωlκ
oε dνα δεoμ6) καΙ vα αvακτξoει κεfμενo, γραφικd, η1o και dMεg ψηφιακ€5
πληρoφoρiεg ατ16 dνα διακoμιoτη Web. or δrευΘ6voεl5 URL τιυν αρxεiων
στous διακoμloτi5 Web αρxfζoυν με http://. Miα URL μπoρεi', ετrΙoη5, vα
καΘoρiζεI μ(α e_mail δrειiΘυvoη τoυ !nternet. Mερlκd τrαραδεiγματα:

htto ://www. newtech -o u b l ication s. ρr

fto ://fto. server. somewhere/fto.fi le



EtΣAΓΩΓH ΣT0 lNTERNEτ

ffi.'ffi H γλιilooα HTML

H γλc6ooα HTMι εivαι η γλcilooα με Tηv oπoiα γiνεται η ανdτrτυξη μlαs ιστo-
oελδα5. Ετrlτrλdov ττα(ζει τo ρ6λo τoυ καΘoδηγητη γlα τov φυλλoμετρητη.
Mε τη βoξΘεlα τιov ετlκετι6v (tags) τroυ περιf1εl, τrερlγρdφεΙ στov φυλλoμε-
τρητη, τrιυ5 Θα Trαρoυσιαστεf τo κεiμεvo Kαl Tα υτrdλolπα oτotxεiα, dτot
ciroτε να δημιoυργηθεf η τελrκη μoρφη τη5 oελδαg τroυ Θα φΘdαει στov ετtl-
ακ€τrτη τoυ lαrο6.

Mτroρo6με να τro6με 6τl η HTML εivαι μiα τrερlγραφικη και 6xI μiα oλoΩη-
ριομ€νη γλι6ooα Trρoγραμματroμo6. Δεv μτroρo6με vα τη 1ρηoιμoτrolησoυμε
για υπoλoγlατlκd πρoβληματα καlγια αρrΘμητlκf5 η λoγικ65 τrρdξει5.
Ετrlτrλ€ov δεν υτrooτηρfζεr δoμ€5 δεδoμivιυv καΘc65 καl δoμημdvo τrρoγραμ-

ματIoμ6.

Η ΗTML μαg δiνει τη δυvατdτητα vα τrαρoυαιdooυμε Kαι vα μoρφoτroιηαoυ-
με κεiμενo, να τrρooΘdooυμε γραφlκd, ξ1o και κrνo6μεvεg εικ6vε5, να δημι-
oυργξooυμε υτrεραυvδιiαμoυs, vα 1ρηolμoτrolησoυμε τrΙνακε5 και φ6ρμε5
αMd δεv μτroρo6με να αvατrτι1ξoυμε αλληλετrlδραoτικ€5 εφαρμoγd5.

Δεν μτroρoιjμε, δηλαδη, να δημιoυργηooυμε μiα roτooελδα, η oτroiα vα δiνει
τη δυvατ6τητα στo χρηστη vα εκτελεf υτroλoγIαμoιi5 η δυναμlκd5 λειτoυρ-

γΙε5. Γlα vα λυΘεi αυτ6 τo τrρ6βλημα i1oυν δημloυργηΘεf dMε5 γλc6ooε5
τrρoΥραμματloμoιi, oι oτroiεg αε oυvδυαoμ6 με τηv HTMι δiνoυν rατooελδε5
τrlo δυναμlκf5.

Για τη o6vταξη τoυ κι6δικα HTML, μπoρo6με vα χρησlμoπoιηooυμε fναν
ατrλd ετrεξεργαoτη κεlμiνoυ, γρdφoντα5 τov κc6δικα ααv iνα κεiμενo και
ατroθηκεJovταs To με κατdληξη html, η oτroiα εivαr η κατdληξη τroυ €1oυν
τα αρ1εiα HΤML.

o κιilδlκα5 εv65 αρ1εΓoυ HΤML εiναI τη5 μoρφηs:
<html>
<head>
< title> Untitled Document</title>
<metahttp-equiv: "Content-Type"content:"texVhtml; charset:windows-
1253">
</bodY>
</ΗTML>
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oι λdξεr5 η ol φρdαει5 τroυ εiναl γραμμdvεg μdαα oε < > εiναl or oδηγiε5 τroυ

δΓvoνταr oτoν φυλλoμετρητ( Υια τηv εμφdvrαη τη5 ιατoαελδα5.

oνoμdζoνται ετrκdτε5 (tags) καl κdθε μiα €1εr τo δrκ6 τη5 6voμα καl τη δIκη

τη5 o6νταξη. Τα τrεριε16μενα μlα5 ετlκ6τα5 μτroρεf να εiναt γραμμdνα με

μlκρd η κεφαλαiα γρdμματα.

Για vα δημloυργηooυμε μ(α lοτooελδα μτroρo6με vα Χρησlμoπolηαoυμε dvα

τrρ6γραμμα - μεTαφραστη τoυ κc6δlκα ΗTML, dτrιυg τo FrontPage η τo
Dreamweaver. Αυτ65 o τρdτro5 δημloυργiα5 μlαs lστoσελδα5 μα5 δivεl τη
δυνατ6τητα να τελεlι6ooυμε σε λiγε5 c6ρε5 Kαl να καταακευdooυμε dvα site

τroλιi γρηγoρα. Ετrιτrλdov τo τrρ6γραμμα εvημερci:νει, αυτ6ματα, 6λo τoν
loτ6 γtα τl5 αMαγd5 πoυ κdναμε, 1ιυρf5 τη δrκη μαg ετrdμβαoη.

Xρηorμoτrorc6ντα5 κι6δlκα ΗTML ακoλoυθoιjμε dνα τrιo δ0oκoλo τρdτro μεν,
αλλd τα τrλεoνεκτηματα εivαι τrερloo6τερα:

. Xρηorμoτroιo6με 6λε5 τr5 δυvατ6τητε5 τη5 γλ16αoα9 HTML, αvτiΘετα
ατ16 dναν μεταφραoτη.

1 'ΕναS Browser φoρτ<6vεl τrlo γρηγoρα μiα oελδα γραμμiνη με κc6δlκα

HTML, ετrεlδη δεv περldxεl ξρηoτo κι6δlκα.

O ol αελδεg τroυ βλdτrεl o ετrloκdπτηg τoυ loτo6 μαg, εivαι δlε9 με αυτdg

πoυ εμεi5 δημιoυργηoαμε.

ο Kαλ6τερη καταv6ηoη καl αξιoτroiηαη dMιυν τεxvoλoγlriν 6τr<ο5 XML,

scripting κ.λτr.

O oυνδυααμ6s xρ{αηs εν65 μεταφραoτικo6 τrρoγρdμματog, 6πιυ5 τo

FrontPage, καl κc6δικα HTMI θα dδrνε τo καλ6τερo ατroτdλεoμα. Σ'αυτη τηv

τrερiτrτιυαη μτroρo6με να δημroυργηοoυμε, ειjκoλα, dναv toτ6 με τo
FrontPage Kαl σΤη oυνd1εtα με ετrdμβααη σToν κri:δικα HτMt vα βελτιι6oου-

με τιs ιστoσελδε5 μα5.

Εdv oυνδυdοoυμε Kα| τη Xρηση JavaScript, τ6τε τo ατroτdλεαμα Θα εivαl τo
καλιiτερo με Toν τrλdoν ειiκoλo τρ6τro.
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'Ψffi 
H γλιilooα javascript

Η javascript εΙvαr μiα γλι6oαα script, δηλαδ( μiα γλι6αoα η oτroiα τρdxεr
ατr'ευΘεiα5 μioα ατ16 τηv εφαρμoγη \νeb browser και €ταI δεv xρειdζεταr τη

βoηΘεlα τoυ Web server. Η javascript ατroτελεiταr ατ16 μlκρd τrρoγρdμματα,
τα οτro(α τrρoαΘiτoυμε oε fvα κc6δIκα HTML αvdμεoα oε ειδικ€5 ετικ€τε5, η
oτroiεg ενημερcδνoυν τov browser, €τoι ι6oτε να τρdξεr ivα script. ol ετlκd-
τε5 αυτig εivαι η <ScRlPΤ> καl </SCRIPT> γα αρx( και τfλo5 τoυ script
αvτioτol1α. H μoρφη κc6δικα HΤML με javascript δΓvεταl τrαρακdτo::

<html>

<BODY>

< ScRl Pτ ιΑNGUΑCE :'JΑvΑScRl ΡT" >

Εδιl't uτταiνει τo πο6νoαuuα scriot

</SCRIPT>

</BODY>

</HTML>

Mε dνα τrρ6γραμμα javascript μτroρo6με να τrρooΘ€αoυμε στη αελδα μα5
η1o, κlνoιiμεvη εικdνα (animation), dλε'y1ο τωv εlσερxoμdνιυv μrα5 φ6ρμα5
Trρlv ατroσταλo6v στo server κ'λτr., δoυλε6oντα5 ατroκλεlατIκd ατ16 τηv
τrλευρd τoυ τrελdτη και ελευΘερι6νovτα5 fτοl, τ16ρoυ5 τoυ διακoμιoτξ.
Eπlτrλiov επtτυηdvoυμε Tη γρηγoρη μεταφoρd τrληρoφoρlιiv.

Edv €vα script ετrαναλαμβdvεταl, fxoυμε τη δυvατ6τητα, μετατρ€τroντd5 τo
oε fvα αρ1εΓo απλo6 κειμdvoυ με ετriκταoη .js, vα τo καλiooυμε μdοα ατ16

τoν κι6δικα HΤML.

H javascript, ααν καlvoσργlα γλ<iαoα, δεv υπooτηρ(ζεται ατ16 τrαλαι6τερε5
εφαρμoγ€9 browser. Σ' αυτη την τrερiτrτιυαη 6λα τα τrεριεx6μεvα τoυ κιiδι-
κα Θα εμφαvlαΘorjv oτην oΘ6vη τoυ 1ρηoτη oαν κεiμεvo. Αυτ6 τo τrρ6βλημα
λ6vεταt με την Χρηση ετtκετc6v α1oλ(ιυν τα oτroiα δrαΘiτεr η ΗTML.

'Εvα5 diιλo5 τρdπo5, αρκετd τrto ειiκoλo5, ειααγωγηg κc6δικα javascript oε
HTML εΓvαι η χρηση τoυ Script Editor τoυ FrontPage, 6τrω5 θα δoιiμε oε
εττ6μεvo κεφdλαro. Εivαι fνα εργαλεio τo FrontPage τo oτroio μα5 δ(vεr dτor-

μα 6λα τα oτol1ε[α τoυ κci:δlκα HTML καl εμεi5 απλι65 τrρooΘ€τoυμε €τorμα
script η γρdφoυμε τα δικd μα5.
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k1,iffi O μεταφρασrηq τηg HTML Microsoft
Front Page 2002

Τo FrontPage2oo2 εivαι €να τrρdγραμμα γlα Tη δημιoυργiα Kαι τη ουvτηρη-

oη Θdoεcυν loτο6 αε τrεριβdΜoν \,γγslιryYc (What You See ls What You cet,
6τι βλfτrει5 τrα(ρνει5 ). Στ61o5 τoυ εΓναt να διευκoλ6νει Kαl vα επιταx6vεl τη

α1εδiαoη lαrooελiδιοv γlα τo lnternet Kαι γlα εvδoδfκτυα.

oι lατooελδε9 εiναt τα τrαρdΘυρα Troυ βλ€τroυμε ατηv oΘ6νη μα5 6ταv εξε-

ρευvo6με τo Web. Περιι11oυv κεiμενo, εικ6νε5 καl δldφορα dMα oτoι1ε(α. To

τrρc6τo τroυ τrρdπεl vα κdνoυμε γlα vα δημιoυργηαoυμε Τη δrκη μα5 τoπoΘε_

o[α (loτ6), εi'vαι η δημloυργΙα μtαS η τrεριoodτερο:v loτooελδrοv.

To FrontPage μα5 δivει αυτη τη δυνατ6τητα, πρoαφ€ρovrd5 μα5 ivα φιλικ6
τrεριβdλλoν ετrικolνιυviα5, τrαρ6μolo με αυτ6 τιυv ετrεξεργαoτr6v κεlμ6voυ.

Tαυτ61ρovα μτroρo6με να μεταβαivoυμε σε τrρoβoλη ΗτMt του τrρoγρdμ-

ματos Kαl να κdνoυμε oτroιεoδητroτε αλλαγd5 θdλoυμε ατov κc6δικα

HTMt(Σx.1.2).

Πρopoξ aιλiδαg κtα πρoβoξ HTML

Σx. 1.2' Πρoβoλη οελ[δαq και μετaβαoη oε πρoβολi HΓΜL
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Γrα vα λειτoυργηoεl τo Front Page 2002 δεv 1ρεldζεταl dμεoα €να δlακoμl-
αr{ lαro6 (Server). o Δlακoμlαr{g lαroιi εiναl o υτroλoγloτηs σTov οτroΓo
εΓvαι ατroΘηκευμdνα τα αρxεΓα ΗTMt τη5 Θfαηg μαg. KdΘε Θdoη ιoτo6 ατro-
τελεiταl ατrd αρ1ε(α καl ιατooελδε5. 'oλα αυτd ατroΘηκεJovταl o,€vα φdκε-
λo o-ro Δlακoμlαrιi o oτro(og δlαxεlρiζεταr τα ετrΙτrεδα ααφαλεiαg, τrερri1εl
τrληρoφoρiεs γΙα Tη Θdαη loτo6, καθc65 Kαl Τo λoγloμrκ6 τroυ εΓvαt ατrαραi-
Tητo γlα τηv εμφdvloη τα)ν τrληρoφoριι6v Kαl την εκτ€λεoη τιοv δlαταγcilν
πoυ i1oυμε καταxαlρioεt oτt5 Ιoτooελδε5 μα5.

Mε τo Front Page 2002 μτroρo6με vα δημloυργηooυμε ivα Web oτo τoπικ6
μα5 δ(oκo και αργ6τερα να To εξ&γoυμε oε κdτrolo δlακoμIατη.

ΣυvηΘιυ5 χρησlμoτroloιiμε τo δlακoμloτη εν65 Φoρdα Yτrηρεαlιiv tnternet
(lnternet Service Provider-lSP) o oτroiog μα5 τrαρi1ει δrdφoρε5 υτrηρεoiε5 τroυ
δεv μτroρo6με να €xoυμε στoν υπoλoγιoτη μα5.

H λεrτoυργικ6τητα τoυ FrontPage εΓναl τroλιj μεγdλη, oυγκεκρlμfνα:

3 MαS ετrtτρiπει να αxεδrdζoυμε lαrooελiδε5 ακ6μη Kαι αv δε γvιορi-
ζoυμε καΘ6λoυ HTMι. Mτroρo6με vα crxεδldζoυμε οιivΘετε5
lαrooελiδεg με Tov iδιo τρ6τro τroυ δημloυργo6με fψραφα, με ivα
τrρ6γραμμα ετrεξεργαoΙα5 κεl μ€voυ.

. ΔlαΘ€τεl Πρ6τυτrα, Θiματα καl 0δηγo65 δΙνovτα5 μαs Tη δυvατ6τη-
τα να δημloυργηooυμε γρηγoρα dvαν loτ6.

. ol αελδε5 τroυ δημloυργoιiμε εμφανζoνταr oτo brοwser 6τrω9 τl5
βλ6τroυμε εμεi5 κατd την ετrεξεργαoi'α.

. Δυvατ6τητα δημloυργiα5 roτoιi βαorαμ6voυ oε oμdδε5 oυζητηοη5 καl
oυνεργαoiα5, καΘc65 ετrioη5 Kαl παραKoλo6Θηoη επlοκετrτι6v τη5
τoτroΘεoΙα5 μα5.

o Πρooαρμoγη τ<ον roτooελδιυν στoUS Web browser ττoυ Χρησlμoττol-
o6vταt.


