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Σε αυτό το κεφάλαιο, οι εκπαιδευόμενοι κα μάκουν πϊσ να φτιάχνουν τθ
διάταξθ τθσ ςελίδασ χρθςιμοποιϊντασ ςτυλ CSS. Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990, όταν
άρχιςε να αναπτφςςεται θ ςχεδίαςθ ιςτοτόπων, θ μόνθ διακζςιμθ μζκοδοσ για
εξεηθτθμζνθ διάταξθ ιςτοςελίδασ, όπωσ θ προςκικθ πολλαπλϊν ςτθλϊν ςε
ιςτοςελίδα, ιταν θ χριςθ τθσ HTML ετικζτασ <table>. Ο HTML πίνακασ ιταν αρχικά
ςχεδιαςμζνοσ για να παρουςιάηει δεδομζνα ςε μια λογικι μορφι, χρθςιμοποιϊντασ
γραμμζσ, ςτιλεσ και κελιά. Οι ςχεδιαςτζσ υιοκζτθςαν αυτό το ςτοιχείο του πίνακα και
το χρθςιμοποίθςαν ωσ κεμελιϊδθ τρόπο οργάνωςθσ τθσ ιςτοςελίδασ τουσ. Εκείνθ τθν
εποχι αυτι θ τεχνικι είχε νόθμα επειδι οι πίνακεσ ιταν το μόνο διακζςιμο εργαλείο
για να δθμιουργθκοφν τα είδθ ςχεδίαςθσ που απαιτοφνταν για τθν εποχι. Οι
ςχεδιαςτζσ ςυχνά χρθςιμοποιοφςαν τεχνικζσ, όπωσ θ εμφϊλευςθ πινάκων. Για
παράδειγμα ο κϊδικασ για μια τυποποιθμζνθ δίςτθλθ ςελίδα μποροφςε να ξεκινάει με
ζνα πίνακα που αποτελοφνταν από τρεισ γραμμζσ και δφο ςτιλεσ.
Σιμερα, πριν τθν δθμιουργία τθσ διάταξθσ μιασ ςελίδασ, πρζπει να παρκοφν
μερικζσ αποφάςεισ εκ των προτζρων. Η πρϊτθ αφορά το πλάτοσ τθσ διάταξθσ.
Υπάρχουν δφο κφριεσ κατθγορίεσ διατάξεων βάςει του πλάτουσ: οι ςτακεροφ πλάτουσ
διατάξεισ και οι ευπροςάρμοςτου πλάτουσ διατάξεισ. Οι ςτακεροφ πλάτουσ διατάξεισ
χρθςιμοποιοφνται περιςςότερο ςυχνά: ςε μια ςτακεροφ πλάτουσ διάταξθ, όλα τα
ςτοιχεία τθσ ςελίδασ εμφωλεφονται μζςα ςε ζνα περίβλθμα που ζχει ςτακερό πλάτοσ.
Μια ςτακεροφ πλάτουσ διάταξθ είναι χριςιμθ ςτο ςχεδιαςτι επειδι του προςφζρει
ζνα τρόπο να τοποκετιςει αξιόπιςτα τα διάφορα ςτοιχεία διάταξθσ (όπωσ
επικεφαλίδεσ, πλάγιεσ μπάρεσ και υποςζλιδα). Επίςθσ παρζχει μια αξιόπιςτθ δομι για
τα διάφορα ςτοιχεία, όπωσ το πλάτοσ μιασ παραγράφου ςε μια ςελίδα ι τθν
τοποκζτθςθ των εικόνων.
Οι διατάξεισ που προςαρμόηονται ςτο πλάτοσ του παρακφρου του
φυλλομετρθτι ονομάηονται προςαρμόςιμεσ διατάξεισ. Όταν οι χριςτεσ ζχουν
διαφορετικζσ αναλφςεισ οκόνθσ, οι προςαρμόςιμεσ διατάξεισ κάνουν δυνατι τθν
καταςκευι μιασ διάταξθσ ςτακεροφ πλάτουσ που κα δείχνει θ ίδια ςε κάκε οκόνθ. Μία
ςωςτά ςχεδιαςμζνθ προςαρμόςιμθ διάταξθ μπορεί να προςαρμοςτεί αυτόματα για να
ταιριάξει ςτο παράκυρο του φυλλομετρθτι του χριςτθ.
Οι προςαρμόςιμεσ διατάξεισ είναι περιςςότερο κατάλλθλεσ για τον παγκόςμιο
ιςτό. Σιμερα που οι φορθτζσ ςυςκευζσ με τισ διαφορετικζσ αναλογίεσ οκόνθσ, μεγζκθ
και αναλφςεισ αποτελοφν ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των φυλλομετρθτϊν του παγκόςμιου
ιςτοφ, μια προςαρμόςιμθ διάταξθ μπορεί πολφ καλφτερα να προςαρμοςτεί ςε αυτζσ
τισ νζεσ διεπαφζσ ςε ςχζςθ με μία ςτακεροφ πλάτουσ διάταξθ. Οι προςαρμόςιμουThis project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views
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πλάτουσ διατάξεισ είναι πολφ δυςκολότερο να καταςκευαςτοφν. Κατά τθ διάρκεια
ςχεδίαςθσ τουσ, υπάρχουν περιςςότερεσ αποφάςεισ να παρκοφν από το ςχεδιαςτι και
περιςςότερεσ επιλογζσ για εκείνον να αξιολογιςει.
Για να περιβάλλεται κείμενο γφρω από μια εικόνα γίνεται χριςθ τθσ ιδιότθτασ
float. Αυτό το ςτυλ είναι δανειςμζνο από τθ ςχεδίαςθ ςτο χαρτί, όπου το εφζ
ονομάηεται text wrap (περιτφλιγμα κειμζνου) ι runaround (κείμενο πζρα δϊκε). Με τα
ςτυλ CSS μποροφμε να πετφχουμε αυτό το εφζ με το να επιτρζπουμε ςτα διάφορα
ςτοιχεία που ακολουκοφν ζνα floated ςτοιχείο ςτθν HTML ςιμανςθ να περιβάλλουν το
ςτοιχείο, αλλάηοντασ του ουςιαςτικά τθν τοποκζτθςθ. Αυτι θ ςυμπεριφορά επιπλζον
κάνει δυνατι τθ δθμιουργία ςτθλϊν ςε μια ςελίδα.
Τα section and aside elements (ςτοιχεία ενοτιτων και πλαϊνά ςτοιχεία), ωσ
δομικοφ επιπζδου ςτοιχεία ςτοιβάηονται το ζνα πάνω από το άλλο εκ προεπιλογισ.
Ωςτόςο, κζλουμε αυτά τα ςτοιχεία να τοποκετοφνται δίπλα δίπλα. Με τθν ιδιότθτα
float να τίκεται αριςτερά για μια ενότθτα και δεξιά για τα πλαϊνά ςτοιχεία, μποροφμε
να τα τοποκετιςουμε ωσ δφο ςτιλεσ που «κάκονται» απζναντι θ μια ςτθν άλλθ. Για να
βελτιϊςουμε το επικυμθτό αποτζλεςμα προςτίκενται περικϊριο (margin) και πλάτοσ
(width) ςε κάκε ςτιλθ.
Τα pts (point sizes) είναι μονάδεσ χριςιμεσ για τθν τυπογραφία - εκτφπωςθ και
παρόλο που είναι διακζςιμεσ για χριςθ ςτισ οκόνεσ, αποτελοφν απόλυτεσ μονάδεσ
μζτρθςθσ και δεν αντιςτοιχοφν ςωςτά ςτισ οκόνεσ. Αντικζτωσ, τα εικονοςτοιχεία
(pixels), είναι οι μονάδεσ μζτρθςθσ που χρθςιμοποιοφνται κατά κφριο λόγο ςτα
γραφικά ςτισ οκόνεσ. Οι αναλφςεισ οκονϊν μετρϊνται ςε pixel. Σε ζνα ιδανικό κόςμο,
οι ςχεδιαςτζσ κα χρθςιμοποιοφςαν αξιόπιςτα για τισ γραμματοςειρζσ τουσ μεγζκθ ςε
pixel μιασ και είναι ςχετικζσ μονάδεσ και ςχεδιαςμζνεσ να κλιμακϊνονται από μόνεσ
τουσ. Δυςτυχϊσ, οι φυλλομετρθτζσ, όπωσ ο Internet Explorer 6 και 7, δεν αλλάηουν το
μζγεκοσ του κειμζνου που το μζγεκοσ του είναι οριςμζνο ςε pixels αν ο χριςτθσ κζλει
να παρακάμψει τισ προεπιλεγμζνεσ ρυκμίςεισ. Η μονάδα μζτρθςθσ που ονομάηεται em
μοιάηει πολφ με τα pixels επειδι είναι ςχεδιαςμζνθ να κλιμακϊνεται, αλλά θ τεράςτια
διαφορά είναι ότι τα ems δεν ςχετίηονται με τθν ανάλυςθ οκόνθσ, ενϊ τα pixels είναι
ςτενά ςυνδεδεμζνα με αυτι. Παρόλο που τα Ems μπορεί να μθν είναι διαιςκθτικά
αντιλθπτά εξαρχισ, αξίηει να καταλάβει κανείσ πϊσ να τα χρθςιμοποιιςει ςτο μζλλον.
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Σε αυτι τθν ενότθτα, οι εκπαιδευόμενοι κα μάκουν πϊσ να προςκζτουν κενό
ανάμεςα ςε ενότθτεσ κειμζνου ςτθ ςελίδα (οι οποίεσ ζχουν μθδενικά περικϊρια από το
προεπιλεγμζνο style sheet). Θα μάκουν κάποιεσ ςτρατθγικζσ για τθν ρφκμιςθ τθσ
διάταξθσ. Να ζχουν κατά νου να μθ χρθςιμοποιοφν μόνο μία μζκοδο διάταξθσ CSS. Θα
πρζπει να καταλαβαίνουν τισ διαφορετικζσ επιλογζσ που υπάρχουν, πράγμα που κα
βοθκιςει ςτα μελλοντικά ζργα, να αποφαςίηουν ποια μζκοδο κα χρθςιμοποιοφν.
Ο καλόσ ςχεδιαςμόσ τθσ ιςτοςελίδασ ςυμβαδίηει με τισ αρχζσ τθσ τυπογραφίασ,
τθσ ςφνκεςθσ και τθσ χριςθσ. Οι βαςικοί κανόνεσ που περιγράφονται παρακάτω κα ςασ
βοθκιςουν να γίνετε πιο προςεκτικοί ςτθ δόμθςθ και χριςθ τθσ τυπογραφίασ ςτο
ςχεδιαςμό ςασ.
Το πρϊτο βιμα για μια πιο αποτελεςματικι τυπογραφία είναι να μάκετε
πράγματα ςχετικά με τθν τζχνθ. Αν δεν είςτε εξοικειωμζνοι με τισ ζννοιεσ τθσ, μπορεί
να νομίηετε ότι θ τυπογραφία είναι ζνασ εφκολοσ τομζασ. Η ανάλυςθ ενόσ
τυπογραφικοφ ςτοιχείου περιλαμβάνει μια ςυγκεκριμζνθ ορολογία, προςεκτικζσ
μετριςεισ και γενικά πρότυπα τα οποία πρζπει να είναι γνωςτά και ςεβαςτά. Όπωσ ςε
πολλζσ μορφζσ ςχεδιαςμοφ, μπορείτε να ξεφφγετε ςπάηοντασ ζνα κανόνα μόνο αν τον
γνωρίηετε πολφ καλά και το κάνετε με ςκοπό να πειραματιςτείτε.
Στθ ςυνζχεια κα πρζπει να γνωρίηετε τθν ορολογία των γραμματοςειρϊν. Η
επιλογι γραμματοςειράσ δε κα πρζπει να είναι μια αυκαίρετθ ενζργεια. Απλά
κοιτάηοντασ ολόκλθρθ τθ βιβλιοκικθ ςασ για να βρείτε μια γραμματοςειρά που ςασ
αρζςει, αυτό ςπάνια κα είναι αποτελεςματικό. Ο λόγοσ είναι ότι υπάρχει μια
αδιαχϊριςτθ ψυχολογία ςχετικι με ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ γραμματοςειρϊν.
Μια άλλθ εξαιρετικά ςθμαντικι ζννοια ςτθν τυπογραφία είναι θ ςτοίχιςθ. Για
κάποιο λόγο, οι μθ-ςχεδιαςτζσ ςυνθκίηουν ενςτικτωδϊσ να ςτοιχίηουν τα πάντα ςτο
κζντρο. Κάπου ςτθ ηωι μακαίνουμε ότι αν κάτι είναι κεντραριςμζνο τότε είναι
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ιςορροπθμζνο και γι’ αυτό είναι και καλφτερο. Στθν πραγματικότθτα θ ςτοίχιςθ ςτο
κζντρο είναι θ πιο αδφναμθ, δυςανάγνωςτθ ςτοίχιςθ και γι’ αυτό πρζπει να
χρθςιμοποιείται πολφ επιλεκτικά.
Μετά τθν επιλογι ενόσ βαςικοφ τυπογραφικοφ ςτοιχείου, το επόμενο βιμα
είναι να επιλζξετε μια άλλθ γραμματοςειρά που κα του δϊςει ζμφαςθ. Να κυμάςτε ότι
οι τίτλοι πρζπει να τραβιξουν τθν προςοχι του αναγνϊςτθ άμεςα. Ζχετε ζνα ι το πολφ
δφο δευτερόλεπτα να τραβιξετε τθν προςοχι κάποιου ςτον κόςμο τθσ τυπογραφίασ.
Αν χάςετε αυτι τθν ευκαιρία, ζχετε χάςει τον πικανό πελάτθ ςασ. Αυτό ςθμαίνει
πρακτικά ότι όταν φτιάχνετε ζνα τίτλο, μθν τον πλθκτρολογείτε, απλά: ςχεδιάςτε τον!
Ο καλφτεροσ τρόποσ για να μάκετε να δθμιουργείτε αποτελεςματικι και
ελκυςτικι τυπογραφία είναι να ανακαλφψετε και να μελετιςετε κάποια υπαρκτά
παραδείγματα. Ζτςι απλά να ρίχνετε μια ματιά όπου πθγαίνετε για να δείτε τι κάνουν
οι άλλοι και να ςκζφτεςτε το γιατί φαίνεται να δουλεφει ι να μθν δουλεφει ςωςτά.
Λάβετε υπόψθ, ότι υπάρχουν κάποιεσ προκλιςεισ ςχετικά με τισ
γραμματοςειρζσ ςτον παγκόςμιο ιςτό. Όταν ςχεδιάηετε για τον παγκόςμιο ιςτό,
μπορείτε να μορφοποιιςετε το κείμενο με ζνα τρόπο που είναι παρόμοιοσ με τθν
επιτραπζηια τυπογραφία και τισ εφαρμογζσ επεξεργαςίασ κειμζνου, αλλά υπάρχουν
ςθμαντικζσ διαφορζσ που πρζπει να ζχετε ςτο μυαλό ςασ. Να κυμάςτε ότι μια
ςυγκεκριμζνθ γραμματοςειρά χρειάηεται να είναι εγκατεςτθμζνθ ςτον υπολογιςτι του
χριςτθ όταν θ ιςτοςελίδα απεικονίηεται ςτον υπολογιςτι ι όποια άλλθ ςυςκευι του.
Αν ο χριςτθσ δεν ζχει τθν ςυγκεκριμζνθ γραμματοςειρά, ο φυλλομετρθτισ τθν
αντικακιςτά με άλλθ. Επειδι δεν γνωρίηετε ποιεσ γραμματοςειρζσ είναι
εγκατεςτθμζνεσ ςτουσ υπολογιςτζσ των χρθςτϊν και επειδι ο φυλλομετρθτισ του
αναγνϊςτθ τθσ ςελίδασ μπορεί να αντικαταςτιςει γραμματοςειρζσ, οι ςκοποί τθσ
ςχεδίαςθσ ςασ ςχετικά με το κείμενο μπορεί να μθν αναπαραχκοφν πιςτά. Μία επιλογι
είναι να χρθςιμοποιιςετε γραμματοςειρζσ που είςτε ςίγουροι ότι βρίςκονται ςτισ
περιςςότερεσ ςυςκευζσ. Δυςτυχϊσ, μόνο λίγεσ γραμματοςειρζσ μποροφν αξιόπιςτα να
υπάρχουν ςτθν πράξθ ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ ςτον κόςμο.
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Τα γραφικά ςτον ιςτότοπό ςασ κα πρζπει να είναι βζλτιςτα και κατάλλθλα γι’
αυτόν. Η βελτιςτοποίθςθ αφορά τθν προετοιμαςία των εικόνων για χριςθ τουσ ςτον
παγκόςμιο ιςτό. Ο ςτόχοσ τθσ βελτιςτοποίθςθσ είναι να μειωκεί το μζγεκοσ αρχείου
εικόνασ για γρθγορότερθ λιψθ, χωρίσ ςυμβιβαςμοφσ ςχετικά με τθν ποιότθτα τθσ
εικόνασ. Ουςιαςτικά, μπορεί να πρζπει να μειϊςετε τθν ποιότθτα των εικόνων ζτςι
ϊςτε να είναι αρκετά μικρζσ ϊςτε να λαμβάνονται και να εμφανίηονται γριγορα. Να
ζχετε ςτο μυαλό ςασ, ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, είναι πιο ςθμαντικό να ζχει ο χριςτθσ
γριγορθ λιψθ εικόνων από το να περιμζνει για όμορφα (αλλά μεγάλα) αρχεία
εικόνων. Πριν αρχίςετε να προςαρμόηετε το μζγεκοσ αρχείων και τθν ποιότθτα των
εικόνων ςασ, κα πρζπει να ζχετε μια γενικι ιδζα του πϊσ κα τισ χρθςιμοποιιςετε και
πόςο μεγάλεσ κα είναι.
Πολφ ςχεδιαςτζσ ιςτοςελίδων λανκαςμζνα πιςτεφουν ότι αν μια εικόνα ζχει
ανάλυςθ 72dpi (dots per inch, κουκίδεσ ανά ίντςα) είναι ζτοιμθ για τον παγκόςμιο ιςτό.
Ωςτόςο οι διαςτάςεισ ςε ςυνολικά pixel τθσ εικόνασ είναι πολφ πιο ςθμαντικζσ. Το
μζγεκοσ τθσ εικόνασ κα πρζπει να ρυκμιςτεί και ανάλογα με το υπόλοιπο περιεχόμενό
ςασ. Οπότε ςκεφτείτε ποιεσ αναλογίεσ διαςτάςεων (αναλογία πλάτουσ προσ φψοσ) κα
είναι οι πιο κατάλλθλεσ και κόψτε τθν εικόνα ςτισ ςυγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ. Να
κυμάςτε ότι μετά από τθν αλλαγι μεγζκουσ εικόνασ κα πρζπει να τθν περάςετε από
φίλτρο όξυνςθσ (sharpen) για να γίνει ευκρινζςτερθ γιατί μπορεί ζχει γίνει λίγο κολι.
Το χαρακτθριςτικό Unsharp Mask (διακζςιμο ςτο Photoshop) οξφνει μια εικόνα
βαςιηόμενο ςτα επίπεδα αντίκεςθσ διατθρϊντασ τισ περιοχζσ που δεν ζχουν αντικζςεισ
ςτα pixel ομαλζσ (smooth).
Κατά τθν αποκικευςθ μιασ εικόνασ που κα χρθςιμοποιιςετε ςτον ιςτό, κα
πρζπει να λάβετε υπόψθ δφο παράγοντεσ: το μζγεκοσ και τθν ποιότθτα του αρχείου
εικόνασ. Όταν προςκζτετε ζνα αρχείο ςτθν ιςτοςελίδα ςασ, κα πρζπει να βρείτε μια
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ιςορροπία ανάμεςα ςτθν ποιότθτα που κζλετε και τθν ταχφτθτα λιψθσ του που κζλουν
οι αναγνϊςτεσ τθσ ιςτοςελίδασ. Κάκε μορφότυποσ εικόνασ ζχει τα πλεονεκτιματα και
τα μειονεκτιματά του. Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα που παρουςιάηει
διάφορουσ μορφότυπουσ αρχείων και αποφαςίςτε ζνα μορφότυπο για τθν εικόνα τθσ
οποίασ μόλισ αλλάξατε τισ διαςτάςεισ.
Μορφότυποσ

JPEG

PNG-8

PNG-24

Ζχει απϊλειεσ

●

●

●

Υποςτθρίηει anti-aliasing (κατά τθσ
αλλοιϊςεωσ)

●

●

Υποςτθρίηει διαφάνεια

●

Υποςτθρίηει κινοφμενο ςχζδιο animation

●
●

Υποςτθρίηει διάφορα ποςοςτά
διαφάνειασ

●

Ζχει περιοριςμζνα χρϊματα

●

Είναι καλφτεροσ για εικόνεσ

GIF

●

●
●
●

Είναι καλφτεροσ για ςυμπαγι χρϊματα
●
●
●
Πίνακας 1. Μορφές αρχείων με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους
Η μορφι αρχείου JPEG ςασ επιτρζπει να διατθρείτε το μζγεκοσ αρχείου μικρό,
αλλά υπάρχει κάποια απϊλεια ποιότθτασ όταν αποκθκεφετε το αρχείο εικόνασ. Μιασ
και θ μορφι JPEG παρζχει anti-aliasing, ςυςτινεται για φωτογραφικζσ εικόνεσ και
εικονογραφιςεισ με πολλζσ αντικζςεισ (υψθλζσ ςυχνότθτεσ). Να ζχετε ςτο μυαλό ςασ
ότι το anti-aliasing είναι μια τεχνικι που χρθςιμοποιείται ςτα γραφικά υπολογιςτϊν
που επιτρζπει εξομάλυνςθ των πριονωτϊν ακμϊν αντικειμζνων, όπωσ κειμζνου ι
άλλων περιοχϊν, όπου απαιτείται μετάβαςθ ςτον τόνο. Όταν αποκθκεφετε μια εικόνα
ωσ JPEG, μπορείτε επιπλζον να επιλζξετε το επίπεδο τθσ ποιότθτασ. Αν και θ διαφάνεια
δεν υπάρχει ςτθ μορφι JPEG, μπορείτε να προςομοιϊςετε το εφζ διαφάνειασ. Για να
το κάνετε κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε το χαρακτθριςτικό matting για να ταιριάξετε
το χρϊμα υπόβακρου (background) τθσ ιςτοςελίδασ ςασ και ςτθ ςυνζχεια να
εμφανίςετε τθν εικόνα ςτον φυλλομετρθτι ςασ. Οι ρυκμίςεισ ςασ κα είναι κοινζσ για
πολλζσ εικόνεσ ςτθν ιςτοςελίδα ςασ, οπότε αποκθκεφςτε τισ για μελλοντικι χριςθ.
Αν θ ιςτοςελίδα ςασ περιζχει μεγάλεσ εικόνεσ μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε
τμιματά τουσ μιασ και θ λιψθ διαφόρων μικρότερων πακζτων πλθροφοριϊν ςτον
παγκόςμιο ιςτό είναι γρθγορότερθ από τθ λιψθ ενόσ μεγάλου πακζτου. Ζνα τμιμα
είναι ζνα κομμάτι μιασ εικόνασ, κομμζνο από μια μεγαλφτερθ εικόνα. Αυτά τα
κομμάτια ενϊνονται μζςω ενόσ πίνακα HTML ι μζςω Cascading Style Sheets (CSS). Τα
τμιματα είναι επίςθσ χριςιμα όταν πρζπει να αποκθκεφςετε κομμάτια μιασ εικόνασ ςε
διαφορετικζσ μορφζσ.
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