
WEB PROGRAMLAMA DERS NOTLARI

İnternet Tarayıcılar:

İnternet sayfalarını görüntülemek için kullanılan programlardır. Günümüzde çok alternatif olsa da
kullanıcıların büyük çoğunluğu yaygın olarak birkaç tarayıcıdan birini tercih etmektedir. Son yıllarda
kullanıcı sayısı en fazla olan tarayıcı Google Chrome olarak görünmektedir. Chrome’dan başka yaygın
kullanılan tarayıcılar arasında Firefox, Opera, Safari, Edge sayılabilir. İnternet tarayıcı programlar, bir
uzak bilgisayardaki internet sayfasını kullanıcı bilgisayarında görüntüler. İnternet sayfasını barındıran
uzak bilgisayara sunucu (server), internet sayfasını görüntüleyen bilgisayara istemci (client) denir.

Web Teknolojileri:

web 1.0 - İlk internet sayfalarının kullandığı teknolojidir. İnternet sitelerinde kullanıcı etkileşimi yoktur. Veri
akışı tek yönlüdür. Kullanıcılar bir vitrine bakar gibi internet sayfalarını görüntüler. İçeriğe müdahale
edemez.
web 2.0 - Etkileşimli internet sayfaları. Kullanıcılar görüntüledikleri internet sayfalarına içerik ekleyebilir,
görüntülenecek içerikleri tercihlerine göre belirleyebilir (sosyal medya uygulamaları). Bununla birlikte,
eğitim ve iş alanında birçok faydalı web aracı da bu teknolojiyle ortaya çıkmış ve yoğun olarak
kullanılmaktadır. (Bulut depolama, çevrimiçi ofis yazılımları, içerik yönetim sistemleri…)
web 3.0 - Merkeziyetsiz internet. Kullanılan uygulamaların kontrolünü organizasyon içindeki bireylerin
paylaşmasına dayanan, üretilen verinin yönetiminin merkezi odaklardan değil, yapay zeka destekli
dağıtık veritabanları üzerinden yapılmasını amaçlayan teknoloji.

HTML İşaretleme Dili - Hyper Text Mark-Up Language:

<html> </html> : HTML kodunun başlangıcını ve bitişini belirtir. Tüm html kodları bu iki etiket arasına
yazılır.

<header> </header> : İnternet sayfalarının tanımlama ve ayarlarının yapıldığı bölümdür. Pencere
başlığı, arama motorları için tanımlamalar bu kısımda belirtilir.

<title> </title> : Sayfa başlığının internet tarayıcı program penceresi ya da sekme başlığı olarak
gösterilmesi için kullanılır.

<body> </body> : Sayfa gövdesinde görüntülenen tüm içeriğin bulunduğu kısımdır.

<hx> </hx> : (x, 1’den 6’ya kadar sayı olabilir.) Metni ön tanımlı başlık şeklinde yazar. 1 en büyük; 6 en
küçük başlıktır.

<p> </p> : Yeni paragraf

<p align=”left | right | center | justify”> </p> : Paragrafın sayfada sol | sağ | orta | iki yana yasla
şeklinde hizalanması için kullanılır. (“ ” içine dört terimden yalnızca birisi yazılır.)

<br> : Sonrasında gelen metni bir alt satıra yazar.

<font color=”green” size=”12” face=”arial”> </font> : Metnin renk, boyut, yazıtipi gibi özellikleri
belirtilir.

<a href=”https://ciglifen.meb.k12.tr” target=”_blank”> </a> : Bu etiketler arasında yazılan metne
tıklandığında -href- ile belirtilen sayfa yeni sekmede (target=”_blank”) açılır.

https://ciglifen.meb.k12.tr


<b> </b> : Metne kalın özellik verir (bold)
<i> </i> : Metne eğik özellik verir (italik)
<u> </u> : Metnin altını çizer (underline)

<img src=”https://ciglifen.meb.k12.tr/image/meblogo.png”> </img> : “src” kısmında belirtilen adreste yer
alan görseli sayfaya yerleştirir.

<img src=”https://ciglifen.meb.k12.tr/image/meblogo.png” style=”width:300px; heigth:200px”> </img> :
Sayfaya yerleştirilen görselin boyutlarını genişlik 300 piksel, yükseklik 200 piksel olacak şekilde ayarlar.

<sub> </sub> : Bu etiketler arasında yazılanlar alt simge şeklinde görünür.
<sup> </sup> : Bu etiketler arasında yazılanlar üst simge şeklinde görünür.
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