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FISA HTML 
HTML PRIMII PASI 

 

WWW – este o metoda de acces la informatia stocata pe un calculator aflat oriunde in lume. 
HTTP – pt a comunica intre ele, doua calculatoare folosesc un system de reguli ce formeaza un protocol. Serviciul 
WWW foloseste ca protocol de comunicare HTTP (Hiper Text Transfer Protocol)- adica protocolul de transfer al 
hipertextelor) 
Hipertextul este un text imbunatatit care cotine : text obisnuit ; etichete pt formatarea textului si incapsularea altor 
tipuri de informatii ( sunete , imagini, filme etc) 
HTML etse un fisier ce contine hipertext scris in limbaj specific Hiper Text Markup Language. 
Pagina Web- fisier cu extensia « .html » sau « .htm » 
Browser web – aplicatie utilizata pentru accesarea Internetului. Ex : Internet Explorer,Mozilla FireFox, Opera, etc 
O pagina web este compusa din: 

- Un bloc extern <html> si </html>  si doua blocuri incluse: antetul <head>...</head> si - corpul 
documentului <body>...</body> 

Blocul <body>...</body> cuprinde continutul propriu-zis al paginii HTML, adica ceea ce va fi afisat in ferastra 
browser-ului. 

O eticheta poate fi scris atat cu litere mici, cat si cu litere mari si poate fi singulara sau de tip pereche si este 
delimitata de parantezele unghiulare “<” si “>”.De asemeni o eticheta poate avea unul sau mai multe atribute(ex: 

<eticheta atribut1 = valoare1 atribut2 = valoare2 atribut3 = valoare3>). 
Etapele crearii unei pagini web: 

1. Editarea paginii folosind un editor simplu de text.(ex Notepad) 
2. Salvarea paginii cu extensia “.html” sau “.htm” 
3. Vizualizarea paginii cu browser. 

Deci un prim document HTML ar fi ceva de genul asta: 

<html> 

 <head> </head>  

 <body> 

 </body>  

</html>  

Titlul paginii   <title>….</title> 

 
Blocuri preformatate 
Pentru ca browser-ul sa interpreteze corect caracterele " spatiu ", " tab "  ce apar in cadrul unui text, acest text 
trebuie inclus intr-un bloc <pre>...</pre>. 
Ex: 

<html> 

<head> 

<title>bloc preformatat </title> 
</head> 

<body><pre> 

    Prima linie 

        A doua linie 

            A treia linie 
</pre></body> 

</html> 

 
Culoarea unei pagini se precizeaza prin intermediul unui atribut al etichetei <body>.  

Culoarea fondului paginii Web se stabileste cu atributul bgcolor al etichetei <body>, de exemplu: <body bgcolor = 

culoare>.  
 

MARGINI PENTRU PAG WEB 
Pozitionarea continutului paginii Web fata de marginile ferestrei browserului se poate face cu ajutorul a doua 
atribute ale etichetei <body>: 

 leftmargin (stabileste distanta dintre marginea stanga a ferstrei browserului si marginea stanga a 
continutului paginii); 
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 topmargin (stabileste distanta dintre marginea de sus a ferstrei browserului si marginea de sus a 
continutului paginii); 

EX: <body leftmargin="100" topmargin="50"> 
Stiluri pentru blocurile de text 

Pentru ca un bloc de text sa apara in pagina evidentiat (cu caractere aldine), trebuie inclus intre 
delimitatorii <b>...</b> (b vine de la "bold" = indraznet).  
Pentru ca un text sa fie scris cu carcatere mai mari cu o unitate decat cele curente acesta trebuie inclus intr-un bloc 
delimitat de etichetele <big>...</big>.  
Pentru ca un text sa fie scris cu carcatere mai mici cu o unitate decat cele curente acesta trebuie inclus intr-un bloc 
delimitat de etichetele <small>...</small>.  
Pentru ca un text sa fie scris cu carcatere cursive acesta trebuie inclus intr-un bloc delimitat de 
etichetele <i>...</i> (i vine de la " italic "). 
Pentru a insera secvente de text aliniate ca indice (sub-script) sau ca exponent (super-script) , aceste fragmente 
trebuie delimitate de etichetele <sub>...</sub>, respectiv<sup>...</sup>.  
Pentru a insera un bloc de caractere subliniate se utilizeaza etichetele <u>...</u>(u vine de la -underline)  
Pentru a insera un bloc de caractere subliniate se utilizeaza etichetele <strike>...</strike> sau <s>...</s>. 
Culoarea textului 

Acest lucru se face prin intermediul atributului text al etichetei <body> dupa sintaxa<body text=culoare>. 
Fonturi 
Un font este caracterizat de urmatoarele atribute: 

 culoare (stabilita prin atributul color); 

 tipul sau stilul ( atributul face);Ex: Arial; Comic Sans Ms etc. 

 marimea (atributul size= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 )( 1 pentru cel mai mic font si 7 pentru cel mai mare); 

 grosime (atributul weight). 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 si 900 (100 pentru fontul cel mai subtire 
si 900 pentru cel mai gros). 

Toate aceste atribute apartin etichetei, <FONT>care permite inserarea de blocuri de texte personalizate. 

 

Eticheta <basefont>.Este o eticheta singulara (fara delimitator de sfarsit de bloc).  

<basefont size = numar color = culoare style = font>  

unde:  

 numar - poate fi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau 7; ( 1 pentru fontul cel mai mic si 7 pentru fontul cel mai mare);  

 culoare - este o culoare precizata prin nume sau printr-o constructie RGB;  

 font - poate fi un font generic ca " serif ", " san serif ", " cursive ", " monospace ", "fantasy " sau un 

font specific instalat pe calculatorului clientului, ca " Times New Roman ", " Helvetica " sau " 

Arial ".Se accepta ca valoare si o lista de fonturi separate prin virgula, de exemplu:  

" Times New Roman, serif,monospace ".  

 

Domeniul de valabilitate al caracteristicelor precizate de aceasta eticheta se intinde de la locul in care 

apare eticheta pana la sfarsitul paginii sau pana la urmataorea eticheta <basefont>.  
 
Blocuri paragraf 
Cu ajutorul etichetei paragraf <p> este posibil trecerea la o linie noua si permite: 

 inserarea unui spatiu suplimentar inainte de blocul paragraf; 

 inserarea unui spatiu suplimentar dupa blocul paragraf, daca se foloseste delimitatorul </p> (acesta fiind 
optional); 

 alinierea textului cu ajutorul atributului align, avand valorile posibile " left ", " center " sau " right ". 
Blocuri de titlu 
Intr-un text titlurile ( headers ) de capitole pot fi introduse cu ajutorul etichetelor <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, 
<h6>.  
Toate aceste etichete se refera la un bloc de text si trebuie insotite de o eticheta de incheiere similara.  

Aceste etichete accepta atributul align pentru alinierea titlului blocului de text la stanga (in mod prestabilit ) , in 
centru si la dreapta. Tag-ul <h1> permite scrierea unui titlu cu caractere mai mari si aldine, pe cand <h6> foloseste 
caracterele cele mai mici. 
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Linii orizontale 
Intr-o pagina Web pot fi inserate linii orizontale.acest lucru se face cu ajutorul etichetei<hr>. Pentru a configura o 
linie orizontala se utilizeaza urmatorele atribute ale etichetei<hr>: 

 align permite alinierea liniei orizontala. Valorile posibile sunt " left " ," center " si " right "; 

 width permite alegerea lungimii liniei; 

 size permite alegerea grosimii liniei; 

 noshade cand este prezent defineste o linie fara umbra; 

 color permite definirea culorii liniei. 
Blocuri <center> 
Blocul introdus de etichetele <center>...</center> aliniaza centrat toate elementele pe care le contine. 
Liste neordonate 
O lista neordonata este un bloc de text delimitat de etichetele corespondente <ul>...</ul> (" ul " vine de la " 
unordered list " = lista neordonata). Fiecare element al listei este initiat de eticheta <li> (list item).  
Lista va fi indentata fata de restul paginii Web si fiecare element al listei incepe pe un rand noua. 

Tag-urile <ul> si <li> pot avea un atribut type care stabileste caracterul afisat in fata fiecarui element al listei. 
Valorile posibile al acestui atribut sunt: 

o "circle" (cerc) 

 "disc" (disc plin) (valoarea prestabilita); 
 "square" (patrat) 

Listele neordonate pot fi imbricate pe mai multe niveluri 
Liste ordonate 
O lista ordonata de elemente este un bloc de text delimitat de etichetele corespondente<ol>...</ol> (" ol " vine de la 
" ordered list " = lista ordonata). Fiecare element al listei este initiat de eticheta <li> (list item).  
Lista va fi indentata fata de restul paginii Web si fiecare element al listei incepe pe un rand noua. 

<html> 
 

Tag-urile <ol> si <li> pot avea un atribut type care stabileste tipul de caractere utilizate pentru ordonarea 
listei.Valorile posibile sunt: 

 " A " pentru ordonare de tipul A , B , C , D etc. ( litere mari ); 

 " a " pentru ordonare de tipul a , b , c , d etc. ( litere mici ); 

 " I " pentru ordonare de tipul I , II , III , IV etc. ( cifre romane mari ); 

 " i " pentru ordonare de tipul i , ii , iii , iv etc. ( cifre romane mici ); 

 " 1 " pentru ordonare de tipul 1 , 2 , 3 , 4 etc. ( cifre arabe - optiune prestabilita ); 

Imagini 
Imaginile sunt stocate in fisiere cu diverse formate. Formatele acceptat de browsere pentru fisierele imagine sunt: 

 GIF (Graphics Interchange Format) cu extensia .gif; 

 JPEG (Joint Photographic Experts Group) cu extensia .jpeg sau .jpg; 

 XPM (X PixMap) cu extensia .xmp; 

 XBM (X BitMap) cu extensia .xbm; 

 BMP (BitMap) cu extensia .bmp (numai cu Internet Explorer); 

 TIFF (Tagged Image File Format) cu extensia .tif sau .tiff; 

 Toate imaginile cu care vom lucra vor avea adresa URL exprimata in functie de directorul ce contine 
documentul HTML care face referire la imagine. 

 Pentru a insera o imagine intr-o pagina, se utilizeaza eticheta <img> (de la "image"=imagine).  
Pentru a putea fi identifica imaginea care va fi inserata, se utilizeaza un atribut al etichetei <img> si 

anume src (de la "source"=sursa).  
Daca imaginea se afla in acelasi director cu fisierul HTML care face referire la imagine, atunci adresa URL 
a imaginii este formata numai din numele imaginii, inclusiv extensia. 

Chenarul si dimensionarea unei imagini 

Daca doriti sa adaugati un chenar in jurul imaginii, folositi atributul border al etichetei<img>.  
Valorile acestor atribute sunt numere intregi pozitive. 
O imagine are anumite dimensiuni pe orizontala si verticala, stabilite in momentul crearii ei.  
Daca nu se cere altfel , aceste dimensiuni sunt respectate in momentul afisarii ei in pagina Web. 

Dimensiuniile prestabilite ale unei imagini pot fi modificate prin intermediul atributelorwidth si height. 
Alinierea unei imagini 

Alinierea unei imagini se poate face prin intermediul atributului align care poate lua urmatorele valori: 

 " left " - aliniere la stanga; celelalte componente sunt dispuse pe in partea dreapta; 

 " right " - aliniere la dreapta; celelalte componente sunt dispuse pe in partea stanga; 

 " top " - aliniere deasupra; partea de sus a imaginii se aliniaza cu partea de sus a textului ce precede 
imaginea; 
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 " middle " - aliniere la mijloc; mijlocul imaginii se aliniaza cu linia de baza a textului ce precede imaginea. 

 " bottom " - aliniere la baza; partea de jos a imaginii se aliniaza cu linia de baza a textului. 
Alinierea textului in jurul imaginii 

Atributele hspace si vspace precizeaza distanta in pixeli pe orizontala , respectiv pe verticala, dintre imagine si restul 
elementelor din pagina.  

Atributul alt admite ca valoare un text care va fi afisat in locul imaginii. 
Imagini pentru fondul unei pagini 
O imagine poate fi utilizata pentru a stabili fondul unei pagini Web. In acest scop se foloseste 

atributul background al etichetei <body>, avand ca valoare adresa URL a imaginii.  
Imaginea se multiplica pe orizontala si pe verticala pana umple intregul ecran. 

EX:<body background="w3.gif"> 
 
Imagini folosite ca legaturi 
O legatura (link) introduce in pagina Web o zona activa.  
Efectuand click cu butonul mouse-ului pe aceasta zona in browser se va incarca o alta pagina.  
Pentru a utiliza imaginea "ubm1.jpg" drept legatura catre pagina index.html utilizam sintaxa: 

<a href ="index-2.html"><img src= "w3.gif"></a> 

Tabele  
 
Tabelele ne permit sa cream o retea dreptunghiulara de domenii, fiecare domeniu avand propriile optiuni pentru 
culoarea fondului, culoarea textului, alinierea textului etc. 
Pentru a insera un tabel se folosesc etichetele corespondente <table>...</table>. Un tabel este format din randuri. 
Pentru a insera un rand intr-un tabel se folosesc etichetele<tr>...</tr> ( de la " table row "= rand de tabel ).Folosirea 
etichetei de sfarsit </tr> este optionala.  
Un rand este format din mai multe celule ce contin date. 
O celula de date se introduce cu eticheta <td>..</td>. 
In mod prestabilit, un tabel nu are chenar. pentru a adauga un chenar unui tabel, se utilizeaza un atribut al 

etichetei <tabel> numit border.  
Acest atribut poate primi ca valoare orice numar intreg ( inclusiv 0 ) si reprezinta grosimea in pixeli a chenarului 
tabelului.  

Daca atributul border nu este urmata de o valoare atunci tabelul va avea o grosime prestabilita egala cu 1 pixel, o 
valoare egala cu 0 a grosimii semnifica absenta chenarului.  

Cand atributul border are o valoare nenula chenarul unui tabel are un aspect tridimensional. 
Alinierea tabelului 

Pentru a alinia un tabel intr-o pagina Web se utilizeaza atributul align al etichetei<table>, cu urmatoarele valori 
posibile: " left " ( valoarea prestabilita ), " center " si "right ".  
Alinierea este importanta pentru textul ce inconjoara tabelul. Astfel : 

 daca tabelul este aliniat stanga ( <table align="left"> ), atunci textul care urmeaza dupa punctul de 
inserare al tabelului va fi dispus in partea dreapta a tabelului. 

 daca tabelul este aliniat dreapta ( <table align="right"> ), atunci textul care urmeaza dupa punctul de 
inserare al tabelului va fi dispus in partea stanga a tabelului. 

 daca tabelul este aliniat pe centru ( <table align="center"> ), atunci textul care urmeaza dupa punctul de 
inserare al tabelului va fi afisat pe toata latimea paginii, imediat sub tabel. 

Distanta dintre tabel si celelalte elemente din pagina Web poate fi stabilita cu ajutorul 

atributelor hspace si vspace al etichetei <table>. Valoarea atributului hspace poate fi orice numar pozitiv, 
inclusiv 0, si reprezinta distanta pe orizontala dintre tabel si celelalte elemente ale paginii Web. 

Valoarea atributului vspace poate fi orice numar pozitiv, inclusiv 0, si reprezinta distanta pe verticala dintre 
tabel si celelalte elemente ale paginii Web. 
Definirea culorilor de fond pentru un tabel 

Culoarea de fond se stabileste cu ajutorul atributului bgcolor, care poate fi atasat intregului tabel prin 
eticheta <table>, unei linii prin eticheta <tr> sau celule de date prin eticheta <td>.  

Valorile pe care le poate primi bgcolor sunt cele cunoscute pentru o culoare.  

Daca in tabel sunt definite mai multe atribute bgcolor, atunci prioritatea este urmatoarea:<td>, <tr>, <table> ( cu 
prioritate cea mai mica ). 
Dimensionarea celulei unui tabel 

Distanta dintre doua celule vecine se defineste cu ajutorul atributului cellspacing al etichetei <table>.Valorile acestui 
atribut pot fi numere intregi pozitive, inclusiv 0, si reprezinta distanta in pixeli dintre doua celule vecine.  

Valorea prestabilita a atributului cellspacing este 2. 

Distanta dintre marginea unei celule si continutul ei poate fi definita cu ajutorul atributului cellpadding al 
etichetei <table>.Valorile acestui atribut pot fi numere intregi pozitive, si reprezinta distanta in pixeli dintre celule si 
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continutul ei.  

Valorea prestabilita a atributului cellpadding este 1. 
Dimensionarea unui tabel 

Dimensiunile unui tabel - latimea si inaltimea - pot fi stabilite exact prin intermediul a doua atribute, width si height, 
ale etichetei <table>. 
Valorile acestor atribute pot fi: 

 numere intregi pozitive reprezentand latimea respectiv inaltimea in pixeli a tabelului; 

 numere intregi intre 1 si 100, urmate de semnul %, reprezentand fractiunea din latimea si inaltimea totala a 
paginii. 

Cap de tabel 
Un tabel poate avea celule cu semnificatia de cap de tabel. Aceste celule sunt introduse de eticheta <th> ( de la " 
tabel header " = cap de tabel ) in loc de <td>.  
Toate atribute care pot fi atasate etichetei <td> pot fi de asemenea atasate etichetei<th>. Continutul celulelor 
definite cu <th> este scris cu caractere aldine si centrat. 
Dimensionarea exacta a celulelor unui tabel 
Dimensiunea unei celule de tip <td> sau de tip <th> pot fi stabilite exact cu ajutorul a doua atribute ale acestor 

etichete: width pentru latime si height pentru inaltime.  
Valorile posibile ale acestor atribute sunt: 

 numere intregi pozitive ( inclusiv 0 ) reprezentand dimensiunea in pixeli a latimii, respectiv a inaltimii unei 
celule; 

 procente din latimea , respectiv inaltimea tabelului. 

Legaturi  

 Lagaturile (link-urile) reprezinta partea cea mai importanta a unei pagini Web. 
Ele transforma un text obisnuit in hipertext sau hiperlegatura, care premite trecerea rapida de la o 
informatie aflata pe un anumit server la alta informatie memorata pe un alt server aflat oriunde in lume.  
Legaturile sunt zone active intr-o pagina Web, adica zone de pe ecran sensibile la apasarea butonului 
stang al mouse-ului. 

 O legatura catre o pagina aflata in acelasi director 

 O legatura catre o pagina aflata in acelasi director se formeaza cu ajutorul etichetei <a>(de la 
"anchor"=ancora).  

Pentru a preciza pagina indicata de legatura se utilizeaza un atribut al etichetei <a>numit href, care ia 
valoare numele fisierului HTML aflat in acelasi director. Zona activa care devina sensibila la apasarea 
butonului stang al mouse-ului este formata din textul cuprins intre etichetele <a>...</a>.  
Prezenta etichtetei de sfarsit </a> este obligatorie. 

Alegerea culorilor pentru legaturi 
In mod prestabilit se utilizeaza trei culori pentru legaturi: 

 o culoare pentru legaturile nevizitate (nu s-a efectuat nici un clic pe ele) 

 o culoare pentru legaturile vizitate (s-a efectuat cel putin un clic pe ele) 

 o culoare pentru legaturile active (deasupra carora se afla mouse-ul la un moment dat). 
Aceste atribute pot fi stabilite cu ajutorul a trei atribute ale etichetei <body>: 

o link pentru legaturile nevizitate; 

o vlink pentru legaturile vizitate; 

o alink pentru legaturile active. 
Valorile pe care le pot lua aceste atribute sunt culori definite prin nume sau conform standardului RGB. 

 


