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naSromi warmoadgens damxmare 

saxelmZRvanelos saganSi `veb dizaini~. masSi 
mocemulia veb-is aRwera, ganviTarebis istoria, 
aRwerilia HTML (Hyper Text Markup Language) 
hiperteqstebis markirebis ena, CSS (Cascading Style 

Sheets) enis sintaqsi da gamoyenebis saSualebebi 

agreTve CSS3 და Java script-is safuZvlebi. 
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1 თავი. vebis da internetis istoria, 
standartebis Camoyalibeba 

Sesavali: 

mokle anotacia: 

 internetis Seqmna  

 World Wide Web Seqmna 

o Bბrauzerebis omi 
 veb standartebis Camoyalbeba  

o W3C  
o veb standartebis proeqti  
o veb standartebis ganviTareba  

 damatebiTi literatura 

 

internetis Seqmna  

ra gasakviric ar unda iyos es sakiTxi 
ukavSirdeba 1957 wlis 4 oqtombers, romelmac 
Secvala msoflio. am dRes moxda pirveli 
Tanamgzavris warmatebiT gaSveba, ramac gamoiwvia 
amerikis mier perspeqtiul mecnierul kvlevaTa 
sammarTvelos ARPA–s Seqmna. Kompiuteruli 
qselis Seqmnis gegma saxelwodebiT "ARPANET" 

warmodgenili iqna 1967 wlis oqtombers, xolo 
1969 wlis dekemberSi ki 4 kompiuterisagan 
Semdgari pirveli qseli amuSavda. Karga xans 
problemad rCeboda sxvadasxva lokaluri qselis 
erTmaneTTan dakavSireba, Mmxolod 1977 wels 
moxerxda sami qselis erTmaneTTan komunikaciis 
pirveli warmatebuli demonstrireba. xolo 1982 
wels ARPANET qseli, amerikis sazRvrebs iqeT 
gadaiyvanes axali protokolis ( TCP/IP-is) 
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gamoyenebaze. Seiqmna interneti im saxiT romelsac 
Cven mas dRes vicnobT.bul iqna.  

World Wide Web Seqmna 

Gopher (http://en.wikipedia.org/wiki/Gopher_%28protocol%29)  
warmoadgenda informaciis amoRebis ZiriTad 
saSualebas 90-iani wlebis dasawyisisaTvis. is 
Seiqmna minesotis universitetis bazaze. 1993 wels 
universitetma ganacxada rom moiTxovda 
licenziis gadasaxads Tavisi etalonuri Gopher 
serveris realizaciisaTvis. amis gamo bevrma 
organizaciam daiwyo Gopher –is alternatives 
Zieba. atomuri kvlevebis evropul sabWos 
SveicariaSi (CERN), gaaCnda aseTi alternativa. 
tim berners li muSaobda informaciis marTvis 
sistemaze, romelSic teqsts SeeZlo moecva 
kavSirebi da mimarTvebi sxva dokumentze, 
Sesabamisad momxmarebels saSualebas aZlevda 
swrafad gadaadgilebuliyo erTi dokumentidan 
meoreze. man Seqmna serveri amgvari dokumentebis 
publikaciisaTvis da agreTve programa maTi 
wakiTxvisaTvis, romelsac uwoda "WorldWideWeb". 
es programuli uzrunvelyofa pirvelad 
gamoSvebuli iqna 1991 wels. 1993 wels CERN-ma 
gamouSva WorldWideWeb-is sawyisi kodi saerTo 
sargeblobisaTvis, anu yvelas SeeZlo sruliad 
ufasod gamoeyenebinaT is. mogvianebiT NCSA-m 
gamouSva programa saxelwodebiT Mosaic , 
romelic warmoadgenda veb brauzerisa da Gopher 
klientis kombinacias. sawyis etapze is 
xelmisawvdomi iyo mxolod Unix manqanebze, Tumca 
1993 wlis dekmberSi gamovida mozaikis axali 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gopher_%28protocol%29
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versia Apple Macintosh da Microsoft Windows-saTvis, 
romelic Zalzed swrafad gaxda popularuli. 

“brauzerebis omi” 

Web-is popularulobam gamoiwvia Sesabamisad 
komerciuli interesis gamZafreba. mark adrisenma 
datova NCSA da jim klarkTan erTad Camoayaliba 
kompania Mosaic Communications, SemdgomSi Netscape 

Communications Corporation-ad wodebuli da daiwyo 
muSaoba programaze romelsac ewoda Netscape 

Navigator da gamovida 1994 wels, aqedan iwyeba 
brauzerebis istoria. kompaniam Spyglass Inc. (NCSA-s 
komeciuli ganyofilebam) moaxdina Mosaic 

teqnologiis licenzireba Microsoft–sTvis ase 
Seiqmna Internet Explorer version1 1995 wels. 

Amas moyva swrafi ganviTareba, rodesac TiToeuli 
kopania Netscape da Microsoft cdilobdnen mieRwiaT 
konkurentuli upiratesobisaTvis, amisaTvis veb-
developerebis mozidvis mizniT , axal versiebSi 
axdendnen axal-axali Tvisebebis realizebas 
(aRsaniSnavia rom es Tvisebebi iyo SeuTavsebeli 
sxvadasxva brauzerisaTvis, rac did problemebs 
qmnida saboloo jamSi). am process mogvianebiT 
ewoda “brauzerebis omi”. am aurzaurSi myarad 
inarCunebda arsebobis uflebas e.w. “patara opera” 
(Opera), romelic Tavis mxriv cdiloda 
SesaZleblobisa da mixedviT daenerga veb 
standartebi da Tavis Semdgom versiebSi maTi 
mxardaWeris uzrunvelyofa moexdina.  
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veb standartebis Camoyalbeba  

brauzerebis omis dros kompaniebi Microsoft  da 
Netscape orientirebuli iyvnen axali Tvisebebis 
realizebebze da ara im problemebis 
gamosworebaze rac ukve arsebul Tvisebebs 
gaaCnda, Sesabamisad amatebdnen da amatebdnensa 
kuTar Tvisebebs, romleboc pirdapir 
konkurirebdnen sxva brauzeris  ukve arsebul 
TvisebebTan da realizebuli iyvnen 
SeuTavseblobis principiT. Sesabasad veb 
developerebi iZulebuli iyvnen SeeqmnaT ori 
sxvadasxva gverdi (Sinaarsobrivad erTidaigive) 
ori ZoriTadi brauzerisaTvis, anu realobaSi 
uwevdaT ormagi Sroma, raRa Tqma unda rom es ma 
Tar siamovnebdaT. 

W3C formireba 

1994 wels, tim berners li-m Seqmna World Wide Web 

Consortium (W3C)  masaCusecis universitetSi CERN–
isa da DARPA-s xelSewyobiT. isini Tavis 
funqciad miiCnevdnen veb protokolebisa da 
teqnologiebis standartizacias, raTa infomacia 
xelmisawvdomi yofiliyo rac SeiZleba meti 
momxmareblisaTvis. ramodenime wlis ganmavlobaSi 
konsorciumi aqveynebda sxvadasxva specifikaciebs 
(rekomendaciebs), maT Soris  HTML 4.0, 

gamosaxulebis formati PNG, kaskaduri tipis 
cxrilebi (CSS), versiebi 1 da 2. 
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aRsaniSnavia rom W3C ar aiZulebs Tavisi 
rekomendaciebis dacvas, dacva moiTxoveba 
mxolod im SemTxvevaSi Tu developers surs 
Tavisi produqti moniSnos rogorc W3C-is 
Sesabamisi, amas im droisaTvis gaydvebis 
TvalsazrisiT didi mniSvneloba ar qonda 
radganac umravlesobas saerTod ar qonda am 
standarteze warmodgena da didad sulac ar 
anaRvlebdaT ras eqneboda niSani W3C, Sesabamisad 
brauzerebis omi igive simZlavriT grZeldeboda. 

 
veb satndartebis proeqti 

1998 wels brauzerebis bazarze dominirebdnen 
Internet Explorer 4 da Netscape Navigator 4, am dros moxda 
Internet Explorer 5 beta versiis gamoSveba romelSic 
realizebuli da dapatentebuli iyo axali 
dinamiuri HTML, es ki imas niSnavda rom veb 
developers unda codnoda JavaScript-is 5 
sxvadasxva Caweris SesaZlebloba. 

es ki ukve marTlac metismeti iyo, amitom 
profesionali developerebi gaerTiandnen da 
Camoayalibes "Web Standards Project" (WaSP). maTi idea 
mdgomareobda imaSi rom W3C-sTvis ewodebinaT 
standartebi da ara rekomendaciebi, Sesabamisad 
daerwmunebinaT kompaniebi Microsoft da Netscape am 
standartebis mxardaWeris aucileblobasa da 
momgebianobaSi. sawyis meTodaT am mowodebis 
gavrcelebisa gamoiyeneboda reklamebi (e.w. ” 
roadblock” - es saxeoba reklamis aris iseTi 
romelic gadis yvela arxze erTdroulad, 
Sesabamisad sxva arxze gadarTvis drosac uyureb 
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igives) . WaSP  jgufma gamoaqveyna statia 
ramodenime gverdze erTdroulad, maT Soris 
popularul builder.com, Wired online da sxva. Amas 
garda daiwyes dacinva im kompaniebisa romlebic 
Tavidan SeuerTdnen W3C standartebs , Semdgom ki 
daicyes isev axali saSualebebis Seqmnisken 
swrafva. 

dabolos, aRsaniSnavia rom WaSP jgufi ara 
mxolod akritikebda, aramed exmareboda kidevac. 
Jgufis 7-ma wevrma Camoayaliba jgufi “ CSS 

Samurai”, romelic axdenda CSS  -is mxardaWeris, 
aTi ZiriTadi problemis identificirebas Opera da 

Internet Explorer –Si (aqve SevniSnoT rom operam 
gamoaswora Tavisi Secdomebi, maikrosoftma ki 
ara). 

 
veb satndartebis ganviTareba 

 

2000 wels maikrosoftma gamouSva Internet Explorer 5 

Macintosh Edition , es iyo Zalzed mniSvnelovani 
etapi radganac mas daaxloebiT iseTive misaRebi 
done qonda veb standartebis mxardaWerisa 
rogoric operas  CSS da HTML-isa. aman xeli 
Seuwyo saerTo dadebiTi reaqciis gamowvevas 
programistebsa da veb developerebSi, maT 
pirvelad igrZnes moxerxebuloba standartebis 
mixedviT daproeqtebuli veb gverdebisgan. 

WaSP jgufma daarwmuna Netscape gadaedo axali me-5 
versiis Netscape navigator gamoSveba sanam is ar 
ikneboda ufro SeTanxmebuli veb standartebTan, 

http://www.intuit.ru/department/internet/operawebst/2/builder.com
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es safuZveli gaxda imisa rom axlad gamoSvebuli 
Firefox Zalzed popularul brauzerad iqca. WaSP-
ma Seqmna agreTve "Dreamweaver Task Force" , raTa 
stimuli mieca makromediasTvis gadaekeTebina misi 
popularuli veb gverdebis Sesaqmneli 
instrumenti standartebis Sesabamisi veb 
resursebis Sesaqmnelad.   

iyo mosazreba rom daaxloebiT weliwadSi, 
ufro metic, 6 TveSi yvela saiti iqneboda 
proeqtirebuli veb standartebis dacviT, Tumca 
es mosazreba Zalzed gadaWarbebulia, 
dResdReisobiTac ki araa es ase, anu yvela saiti 
ar akmakofilebs am standartebs, magram 
miuxedavad amisa bevri daeTanxma am moTxovnebs, 
Sesabamisad Zvelma brauzerebma dakarges bazari, 
mravali saiti ki gadakeTda, magalidaT Jurnali 
Wired 2000 wels, popularuli gverdi A List Apart - 
2001 wels, ESPN - 2003-Si. am droidan moyolebuli 
profesional developerebis sazogadoebaSi 
standartebis dacva gaxda savaldebulo, amdenad 
sakmaod aqtualuri da mniSvnelovania fexi avubaT 
da SeviswavloT veb gverdebis Seqmna ise rogorc 
es msoflios aRiarebuli profesionalebis mieraa 
rekomendirebuli, anu davicvaT veb standartebi.  

 
 

damatebiTi literatura 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет 
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 http://webstandards.org/ 

http://www.webstandards.org/about/history/  

 http://www.alistapart.com/  
 http://www.csszengarden.com/ 

 

 

 
rogor muSaobs interneti 
rogor urTiertoben kompiuterebi internetSi? 

kompiuterebisda sabednierod yvelaferi sakmaod 
martivad xdeba, rodesac saqme gvaqvs World Wide 

Web-Tan, yvela saubrobs erT enaze HTML . HTML 

aris ase vTqvaT saerTo dialeqti (specifikacia), 
romelc saSualebas aZlevs magaliTad Windows –
ian manqanas harmoniaSi iyos Linux manqanasTan. veb 
brauzeris anu specialuri programis meSveobiT, 
xdeba HTML kodis interpretacia da misi 
gardaqmna adamianisaTvis xelmisawvdom formad – 
veb gverdad. nebismieri tipis komputerze HTML –
ze daweriligverdis wakitxva SesaZlebelia 
nebismier adgilas sxvadasxva mowyobilobebis 
saSualebiT,maT Soris telefonebiT, 
komunikatorebiTa da sxva. 

miuxedavad imisa rom isini saubroben erT enaze 
sxvadasxva mowyobilobebis –Tan wvdoma 
undaeyrdnobodes garkveul wesebs,rom SeZlon 
erTmaneTTan urTierToba. HTTP gansazRvravs am 
ZiriTad wesebsMinternetisaTvis. HTTP –is Tanaxmad 
klientis manqanam (magaliTad kompiuterma)  icis 
rom man unda moaxdinos serverze veb gverdis 
moTxovnis inicireba. serveri warmoadgens 
kompiuters romelzec eSveba/sruldeba veb 

http://webstandards.org/
http://www.webstandards.org/about/history/
http://www.alistapart.com/
http://www.csszengarden.com/
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servris programa, romelic iRebs ra moTxovnas, 
poulobs Sesabamis gverds da ugzavnis mas 
klients, romelzec is gamodis veb brauzeris 
fanjaraSi.  

cikli moTxovna/pasuxi  

ufro vrclad ganvixiloT  HTTP –is cikli 
moTxovna/pasuxi:   

1. yvela moTxovna/pasuxi  iwyeba resursis 

unificirebuli mimTiTeblis (URL, Universal 

Resource Locator) SeyvaniT veb brauzeris 
samisamarTe zolSi, magaliTad ase: 
http://dev.opera.com.   

aqve SevniSnoT rom sinamdvileSi veb 
brauzeri sulac ar iyenebs URL-s  veb 
serverze gverdis moTxovnisaTvis, amisaTvis 
gamoiyeneba internet protokoli anu igive 
IP misamarTi. magaliTad http://dev.opera.com–is 
IP  misamarTia: 213.236.208.98. 

2. cadeT brauzeris samisamarTe zolSi 

akrifoT http://www.apple.com da daaWireT 
Rilaks “Enter”, Semdeg ki akrifeT  

http://17.149.160.10/  da isev daaWireT 
Rilaks “Enter”, naxavT rom orive SemTxvevaSi 
moxvdebiT erTidaigive adgilas.  gamodis 
rom http://www.apple.com warmoadgens faqtiur 
aliass (sinonims, fsevdonims)  
http://17.149.160.10/ -sa, Sesabamisad ismis kiTxva 
ratom, raSi gvWirdeba es? , saqme imaSi 
mdgomareobs rom adamianisaTvis gacilebiT 

http://dev.opera.com/
http://dev.opera.com/
http://www.apple.com/
http://17.149.160.10/
http://www.apple.com/
http://17.149.160.10/
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mosaxerxebelia sityvebis damaxsovreba 
vidre oTx nawiliani ricxvebis 
mimdevrobisa. sistema romelic am samuSaos 
asrulebs aris domenebis saxelebis sistema 
anu DNS, romelic warmoadgens faqtiurad 
amomwurav avtomatur katalogs yvela 
manqanisa romlebic CarTuli arian 
internetSi. Roca Tqven aTavsebT 
http://dev.opera.com –s samisamarTe zolSi da 
aWerT Rilaks “Enter”, es misamarTi egzavneba 
domenebis sistemas, romelc cdilobs mis 
dakavSirebas Sesabamis IP misamarTTan . 
arsebobs uamravi manqana CarTuli 
internetSi da yvela DNS servers sulac ar 
gaaCnia sruli sia qselSi arsebuli yvela 
manqanisa, amitomac arsebobs sistema, 
romelsac SeuZlia gadaugzavnos moTxovna 
Sesabamis servers dasamuSaveblad. 

DNS sistema poulobs veb gverds 
http://www.apple.com, gansazgvravs rom is aris 
misamsrTze 17.149.160.10 da ugzavnis am IP 
misamarTs veb brauzes.. 

Tqveni manqana ugzavnis moTxovnas 
manqanas(servers) miTiTebul IP misamarTze 
da elodeba pasuxs. Tu yvelaferi 
warmatebiTaa manqana serveri mokle 
Setyobinebas ugzavnis klient manqanas, 
riTac ambobs rom yvelaferi normaluradaa, 
rasac moyveba Tavad veb gverdic:  

http://dev.opera.com/
http://www.apple.com/
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suraTze naCvenebia Semtxveva roca yvelaferi 
normalurad warimarTebada serveri abrunebs 
Sesabamis veb gverds.  

Tu raime arasworad moxda, magaliTad 
misamarTi iqna arasworad Seyvanili, maSin 
miiRebT Setyobinebas Secdomis Taobaze: 
Error 404 "page not found" ("gverdi ver moiZebna")  

3. cadeT SeiyvanoT misamarTi : 

http://dev.opera.com/joniscool.html - es 
gverdi ar arsebobs, amitomac miiRebT 
Secdoma 404-s.  

 

თავი 2. WEB gverdebis proeqtireba 
 

internetSi arsebuli informaciis 
daTvaliereba SesaZlebelia internet-agentebis, 
maT Soris brauzerebis saSualebiT.es informacia 
rogorc wesi inaxeba romelime Web serverze 
saitis saxiT. Web saiti Sedgeba Web gverde-
bisagan, romelTa Seqmna da erTmaneTTan 
dakavSireba xdeba html (Hyper Text Markup Language) 
saSualebiT. html ar warmoadgens programirebis 

http://dev.opera.com/joniscool.html
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enas, misi saSualebiT xdeba mxolod Web 
gverdebis Seqmna da redaqtireba. 
 
 
 

WEB gverdis Sesaqmnis martivi saSualeba 

 

Web gverdis Seqmna SesaZlebelia nebismier 
teqsturi redaqtoris meSveobiT. amisaTvis 
viqceviT ase: vxsniT teqstur redaqtors 
magalidaT NotePad (Start > Run > vkrefavT NotePad) da 
NotePad –is fanjaraSi vkrifavT html kods: 

 

  

 
 Semdgom Seqmnili dokumentis damaxsovrebisaTvis 
Save as type-Si vuTiTebT All files da vaniWebT fails 
html an htm gafarToebas. e.i. damaxsovrebis dros 
File name-Si vkrifavT saxeli.html  mag: index.html; 
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Web gverdis daTvaliereba xdeba internet-
agentebis (kompiuterSi –brauzeris, telefonSi- 
agentis) saSualebiT, redaqtirebisaTvis ki vbrun-
debiT teqstur redaqtorSi, vaxdenT Sesabamisi 
dokumentis redaqtirebas da vimaxsovrebT mas. 
(brauzeridan html dokumentis gaxsna xdeba 
konteqsturi meniudan View Source brZanebiT.) 

internet-brauzerSi dokumentis ganaxleba 

xdeba instrumentebis velidan  Refresh 
brZanebiT an klaviaturidan F5. 

tegebi 
 

nebismieri html/htm dokumenti Sedgeba tegebisagan. 
tegi es aris brZaneba romelic moTavsebulia 

< da > simboloebs Soris (mag. <h1>) da 
gansazRvravs mis Semdeg warmodgenili teqstis an 
grafikuli gamosaxulebis 
maxasiaTeblebs/Tvisebebs. magaliTad: mdebareobas, 
zomas, fers da a. S.  

gamoiyeneba <tegis_saxeli> - gamxsneli da 
</tegis_saxeli> - damxuravi tegi, romelTa 
saSualebiTac xdeba ama Tu im brZanebis moqmede-
bis aris gansazRvra. (arsebobs gamonaklisi tegebi 
romlebisTvisac ar gamoiyeneba damxuravi tegi, 
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sxvasasxva standartSi sxvadasxvanairadaa, 
magaliTad img tegi ar ixreba HTML-Si, XHTML-Si 
ki TviTdaxurvadi tegia) 

 
ZiriTadad tegi Sedgeba ori nawilisagan:  

 
tegis saxeli - gansazRvrava romel obieqtze 

xdeba moqmedeba; 
atributi – miuTiTebs ra moqmedeba unda Sesrul-

des am obieqtze. 
magaliTad: 

<tegis_saxeli atributi1=”mniSvneloba” 
atributi2=”mniSvneloba”> 
... 
moqedebis veli 
.... 
</tegis_saxeli> 
mag.: <font face=acadNusx size=5 color=blue> 

Tbilisis Saxelwifo Universiteti  

</font> 
 

ZiriTadi/bazisuri tegebi 
 

<HTML> ... </HTML>  - aris Web dokumentis pirveli 
da bolo tegi, romelic miuTiTebs rom 
aRniSnuli faili aris web gverdi da ara 
ubarlo teqsti.  

<HEAD> ...  </HEAD> - saTauris bloki, sadac 
iwereba zogadi informacia veb gverdis 
Sesaxeb. 

<TITLE> ...  </TITLE> - tegebs Soris iwereba 
dokumentis saxeli, romelic Semdgom 
gamoisaxeba brauzeris saTauris velSi.  
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<BODY> ... </BODY> - tegi xsnis dokumentis tans, 
sadac aRiwereba mTlianad dokumenti 
(web gverdis Semcveloba). 

 

html dokumentis zogadi struqtura aseTia: 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> dokumentis saxeli </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

... dokumentis Semcveloba ...  

</BODY> 

</HTML> 
mag: 

<html> 

<head> 

<title> 

My first page  

</title> 

</head> 

  <body> 

    Hello World!  

  </body> 

</html> 

 

Tu BODY tegSi ar miuTiTeT Web gverdis 
fonis feri, avtomaturad irCevs TeTr fons. 
SesaZlebelia fonis Secvla Bgcolor atributiT. 

 
arsebobs feris miTiTebis ori gza:  

1. feris inglisurenovani saxelis miTiTebiT  

<body bgcolor=gray> 

2. feris eqvscifriani kodis miTiTebiT   

<body bgcolor=#808080> 
mag: 
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<html> 

 <title>My first page </title> 

  <body bgcolor=gray> 

    Hello World!  

  </body> 

</html> 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტეგი META – მეტა ტეგები 
 

მეტა ტეგები არის ინფორმაცია ბროუზერისთვის. ეს ტეგები 

თავსდება <HEAD></HEAD> ტეგს შორის. მეტა ტეგის 

უმრავლესობა არ არის სავალდებულო. 
 

·        კოდირების ტეგი (აუცილებელი ტეგია)  
 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset= 
კოდირების სისტემის დასახელება">.  
 

მაგალითი 
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<meta http-equiv="content-type" content="text/html; 

charset=Windows-1251"> 
 
  
 

·        ძირითადი ფაილის წინ დამატებითი ფაილის ჩვენება 
 

<Meta name="Refresh" Content="წამების რაოდენობა; 

Url=ფაილის სახელი Htm გაფართოებით">. 
 

მაგალითი 
 
<Meta name="Refresh" Content="10; Url=INDEX.HTM"> 
 

დოკუმენტი INDEX.HTM ჩაიტვირთება 10 წამის შემდეგ 
 

   ინფორმაცია ავტორის შესახებ 

 

<Meta name="Author" Content="avtori"> 
 
magaliTi 
 

<Meta name="Author" Content=" მაგდა ცინცაძე"> 

 
დოკუმენტის აღწერა 
 

აქ დაწერილი ტექსტი გამოჩნდება საძებნი სისტემის 

მიერ. ტექსტის სიგრძე მაქსიმუმ 200 სიმბოლოა.  
 
<Meta name="Description" Content="ა ღწ ე რა "> 

 

მაგალითი 
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 <Meta name="Description" Content="ინტერნეტ-

ტექნოლოგიები (ლექციების კურსი)"> 
 

საკვანძო სიტყვები ინფორმაციულ-საძიებო სისტემისთვის. 

 

სიის სიგრძე მაქსიმუმ 800 სიმბოლოა. სიტყვები 

ერთმანეთისგან გამოიყოფა მძიმით ან ინტერვალის 

ნიშნით 

 <Meta name="Keywords" Content="საკვანძო სიტყვები"> 
 

მაგალითი 
 
<Meta name="Keywords" 

Content="interneti,teqnologia,leqciebi"> 

 
  
 

     E-Mail-ის მისამართი 
 

<Meta name="Reply-to" Content="E-Mail-ი ს  

მ ი ს ა მ ა რთი "> 
 

მაგალითი 
 

<Meta name="Reply-to" Content="VINME@Rambler.ru"> 

 
  
 

საიტის შექმნის თარიღი 
 

<Meta Name="Date" Content="თვ ე , დღე , წ ე ლი , დრო"> 
magaliTi 
 
<Meta Name="Data" Content="May 15 2007 14:35 Am"> 
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ტეგი LINK ხორციელდება დოკუმენტების დაკავშირება. 

მისი ჩაწერის სინტაქსი შემდეგია: 

<LINK [REL=კავშირის ტიპი] [HREF=URL]  

      [TYPE=დაკავშირების შინაარსი]> 

 
 
abzacis formatireba 

<P> - tegi xsnis axal abzacs, sadac SeiZleba 
movaTavsoT rogorc teqsti, aseve grafikuli 
gamosaxuleba. 

ALIGN atributis saSualebiT xdeba mdebare-
obis gansazRvra. am atributs SeiZleba mieniWos 
Semdegi mniSvnelobebi: 

LEFT-marcxniv, CENTER-centri, RIGHT-marjvniv. 

mag.: <P ALIGN=CENTER> 

SeniSvna: ALIGN atributis gaCumebiT (default) 
mniSvnelobaa LEFT-marcxniv, e.i. Tu gvinda 
abzacis marcxniv gasworeba, maSin SegviZlia 
pirdapir davwerT <P>. 

 
<BR> - tegis saSualebiT xdeba axal 

striqonze gadasvla. am dros ucvleli rCeba wina 
abzacSi miTiTebuli mdebareoba. es tegi e.w. 
TviTdaxurvadi tegia 

mag: <p>This is<br />a para<br />graph with line 

breaks</p>  
<BLOCKQUOTE> - tegis saSualebiT xdeba teq-

stis tabulacia. 
 

mag:  
<html> 

<body> 
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Here comes a long quotation: 

<blockquote> 

This is a long quotation. This is a long quotation. This is a long 

quotation. This is a long quotation. This is a long quotation. 

</blockquote> 

Notice that a browser inserts white space before and after a 

blockquote element. It also insert margins for the blockquote 

element. 

 

</body> 

</html> 

 

 
 

 

teqstis formatireba 
 

FONT – tegis saSualebiT xdeba Sriftis aRwera. 
am tegs gaaCnia Semdegi atributebi:  
FACE – Sriftis dasaxeleba,  
SIZE – zoma,  
COLOR – feri. 

mag.: <font size="3" color="red">This is some 

text!</font></p> 
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Sriftis gaCumebiT (default) mniSvnelobaa - 
Times New Roman. e.i. im SemTxvevaSi Tu ar aris 
miTiTebuli Sriftis dasaxeleba avtomaturad 
iwereba inglisurad.  

SesaZlebelia erTdroulad miuTiToT ramo-
denime Srifti. <font face=”I Srifti, II Srifti ... ”> 

im SemTxvevaSi Tu momxmareblis kompiuterze ar 
aris dayenebuli I Srifti, web gverdis Sesabamis 
nawilis gamoitana moxdeba Semdegi SriftiT da. 
a.S. mag.: <font face=”AcadNusx, DumbaNusx”> 

Sriftis zomis gaCumebiT (default) mniSvnelobaa – 3.  
arsebobs zomis miTiTebis ori xerxi: absoli-

turi <font size=4> da SedarebiTi <font size=+1>. 

 
absolituri 
mniSvneloba 1 2 3 4 5 6 7 

SedarebiTi 
mniSvneloba -2 -1 - +1 +2 +3 +4 

 
6pt 8pt 10pt 12pt 14pt 18pt 27pt 

 
Sriftis gaCumebiT (default) mniSvnelobaa – Savi. 
 
mag:  
<html> 

<body> 

 

<p><font size="2" color="red" face="AcadNusx"> raime teqstiiiii! 

</font></p> 

 

<p><font size="4" color="blue">This is some text!</font></p> 

 

<p><font face="verdana" color="green" size="5" >This is some 

text!</font></p> 

 

</body> 
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</html>   

 Sedegad gveqneba: 
 

 
 
 
SesaZlebelia HTML dokumentis sabazo para-

metrebis Secvla <BaseFont> tegis saSualebiT, 
romelic unda moTavsdes <Body> tegis Semdeg.  

mag:  
<html> 

<title> TSU </title> 

<body> 

<BaseFont face=AcadNusx size=4> 

<p> Tbilisis saxelWifo universiteti 

 <br/><Font face=arial> Tbilisi State University</font></p> 

</body> 

</html> 
ganxilul magaliTSi vinaidan sabazo 

Sriftad arCeuli gvaqvs AcadNusx, teqsti veb 
saitze gamoCndeba qarTulad. 

 

 

Sriftis stilebi 

 

tegi dasaxeleba funqcia 

<I> ... </I> 
<EM> ... </EM> 

Italic daxrili 

<B> ... </B>  
<STRONG> ... </STRONG> 

Bold muqi 

<U> ... </U> Underline xazgasmuli 
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<SUB>... </SUB> subscript zedaindeqsi 

<SUP> ... </SUP> superscript qvedaindeqsi 

 
 
 
 
 

horizontaluri xazi 
 

saWiroebis SemTxvevaSi web gverdis horizon-
taluri gayofa SesaZlebelia `horizontaluri 
xazis~ gamoyenebiT, romlis aRwera xdeba <HR/> - 
Horizontal rule tegiT, romelic aseve TviTdaxurvad 
tegs warmoadgens. 

SesaZlebelia xazis zomebis miTiTeba Semdegi 
atributebis daxmarebiT: 

SIZE - xazis sisqe;  
WIDTH – xazis sigrZe. 
ALIGN - mdebareoba 
NOSHADE -  Crdilis moSoreba, mkveTrs xdis 
COLOR – axali Taobis brauzerebi aqvT am 

atributis mxardaWera. 
 
gamoiyeneba xazis sigrZis miTiTebis ori varianti: 
1. ricxviTi mniSvneloba, romelic mieTiTeba 

piqselebSi (1 Pixel = 1 wertili ekranze). 
2. procentuli mniSvneloba (%), romelic 

miuTiTebs ekranis ra nawili daikavos xazma. 
 
 
 
 
 
 

<hr width=100> 

<hr width=70%> 

<hr width=50% size=7> 



magda cincaZe, tata wilosani 
 

- 26 - 

 
 xazis mdebareobis arCeva SesaZlebelia 

ALIGN=Left / Center / Right atributis saSualebiT. 
(avtomaturad xazis Casma xdeba ekranis centrSi). 

xazis stilis Secvla xdeba NOSHADE atribu-
tiT, romelic xsnis xazis Crdilis efeqts. 

 

 

 

 

 

 

 

თავი 3 . CSS 

CSS - Cascading Style Sheets 

 

 
CSS –kaskaduri stilis cxrilebis daxmarebiT 

SesaZlebelia veb gverdis sruli kontroli 
gacilebiT martivad da metad funqcionalurad, 
vidre es HTML enis saSualebiT xdeba. 

arsebobs sami saxis CSS: 

1) INLINE STYLE SHEETS – inlain stili. 
 inlain stilis gamoyenebisas specialuri 

atributebi (css Tvisebebi) iwereba pirdapir HTML 
tegSi. 

mag.  
HTML-Si <font face=”acadnusx” size=”14pt” color=”blue”> 

mogesalmebiT yvelas </font> 

<hr size=7> 

<hr size=7 NOSHADE> 
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CSS-Si   <font style="font-family: acadnusx; font-size: 14pt; 

color: blue"> mogesalmebiT 

yvelas</font> 
rogorc vxedavT inlain stilebis gamoyenebiT 

miviReT ufro didi tegi vidre es HTML enis 
dros iyo. amitom maTi gamoyeneba xdeba mxolod 
im konkretuli SemTxvevisaTvis, roca gvinda 
iseTi Tvisebis gamoyeneba rac ar aris HTML-Si da 
aris CSS enaSi.  
mag. asoebs Soris daSorebaa 7  

<font style=”letter-spacing:7”> Hellooo this is my Page 

</font> 
 
2) GLOBAL STYLE SHEETS – globaluri (Sida) stili.  
 

am SemTxvevaSi stilis Tvisebebis aRwera 
xdeba veb dokumntis dasawyisSi (<head>-Si) da 
gamoyeneba xdeba mTliani dokumentis farglebSi. 

mag. 
<html> 

<title>gtu</title> 

<style type=text/css> 

    H1 {font-family: verdana; font-size: 16; font-weight: bold} 

    H2 {font-family: arial; font-size: 16; color: white} 

    body {background-color: gray} 

</style> 

<body> 

<p align=”center”>  <h1>  Helloooooo  </h1> </p> 

<p align=”center”>  <h2> hi I’m White </h2> </p> 

</p> 

</body> 

</html> 

 

3) LINKED STYLE SHEETS -  dakavSirebuli stilebi.  
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dakavSirebuli saxis stilis gamoyeneba mizan-

Sewonilia da mosaxerxebeli, roca vqmniT 
ertidaigive stilis ramodenime veb gverds. 

am SemTxvevaSi stilis aRwera xdeba calke 
failSi, romelsac Semdeg vimaxsovrebT css-
formatiT anu file_name.css (mag. style.css) da Semdeg 
nebismieri veb gverdis aRweris dros SegviZlia 
gamoveyenoT style.css failSi arsebuli stilebi.  
mag. Tavdapirvelad vqmniT fails _ style.css sadac 
unda movaxdinoT stilebis aRwera Semdegnairad: 

 

body {background: gray; font-size: 12pt; font-family: Arial} 

.geo {font-family: acadnusx; font-size: 16; color: blue; font-

style: italic} 

#bold {font-weight:bold} 

 

stilebis aRmwer failze (style.css) mimarTva 
xdeba ase: <LINK rel="stylesheet" type="text/css" 

href="styles.css"> tegis saSualebiT (href atributSi 
mieTiTeba sruli gza). 

SevqmnaT HTML faili (mag. index.html),  sadac 
gamoyenebuli iqneba stilebi style.css failidan 

<html>  

<title> gtu </title> 

<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css"> 

<body> 

<p class=”geo” id=”bold”>gamarjobaT! </p> 

</body> 

</html> 

 

 
CSS struqtura 
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arsebobs stilebis gamocxadebis ramodenime 
meTodi: 

1) selector {property: value} 
selector aris Cveulebriv HTML elementi (tegi 

an tegTa jgufi, klasi, individualuri stili 
(ID)), romelis garkveul Tvisebebs (property) eniWera 
konkretuli mniSvnelobebi (value). 

mag.  
<html> 

<head> 

<style type="text/css"> 

h1{background-color:#6495ed;} 

p{background-color:#e0ffff;} 

div{background-color:#b0c4de;} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS background-color example!</h1> 

<div>This is a text inside a div element. 

<p>This paragraph has it's own background color.</p> 

We are still in the div element. 

</div> 

</body> 

</html> 

 

 
2) .class_name {property: value} 
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klasis saxelad SegviZlia miuTiTod 
nebismieri sityva. klasis gamoZaxeba xdeba 
class=”clas_name” atributiT. 

mag. 
.center  { text-align:center;} 

gamoZaxeba: 
<h1 class="center">Center-aligned heading</h1> 

<p class="center">Center-aligned paragraph.</p> 
Anu klasebi mosaxerxebelia roca gvinda 
sxvadasxva tegisaTvis erTidaigive 
Tvisebis(Tvisebebis) miniWeba. 

 
3) #id_name {property: value} 

   klasisagan gansxvavebiT ID seleqtori 
gamoiyeneba mxolod erTi unikaluri 
elementisaTvis stilis gansazRvrisaTvis. 

agreTve SesaZlebelia ukve aRweril klass 
davamatoT romelime Tviseba, maSin vqmniT e.w. 
individualur stils – ID, romlis gamoyeneba 
HTML elementSi xdeba ID=id_name atributiT. 

 

 

mag. 
<html> 

<head> 

<style type="text/css"> 

.center {text-align:center} 

.date {text-align:right} 

.main {text-align:justify} 

#text {font-weight: bold; font-style: italic} 

 

</style> 

</head> 
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<body> 

<h2 class="center">CSS text-align Example</h2> 

<p class="date">May, 2009</p> 

<p class="main" id="text">In my younger and more 

vulnerable years my father gave me some advice that I've been 

turning over in my mind ever since. 'Whenever you feel like 

criticizing anyone,' he told me, just remember that all the people 

in this world haven't had the advantages that you've had.'</p> 

<p><b>Note:</b> Try to resize the browser window to see 

how justify works.</p> 

</body> 

</html> 

 
gveqneba: 

 

 

 

 

 

Background Properties – fonis Tvisebebi CSS-Si 

 

CSS –Si gamoiyeneba fonis  Semdegi Tvisebebi: 
background-color 

background-image 

background-repeat 

background-attachment 

background-position 
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Fonts Properties - Sriftis Tvisebebi 
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Text Properties - teqstis Tvisebebi 
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ფსევდო კლასები(მაგალითი) 

 
<html> 

<head> 

<style type="text/css">  

a.one:link {color:#ff0000;} 

a.one:visited {color:#0000ff;} 

a.one:hover {color:#ffcc00;} 

  

a.two:link {color:#ff0000;} 

a.two:visited {color:#0000ff;} 

a.two:hover {font-size:150%;} 

  

a.three:link {color:#ff0000;} 

a.three:visited {color:#0000ff;} 

a.three:hover {background:#66ff66;} 

  

a.four:link {color:#ff0000;} 

a.four:visited {color:#0000ff;} 

a.four:hover {font-family:monospace;} 

  

a.five:link {color:#ff0000;text-decoration:none;} 

a.five:visited {color:#0000ff;text-decoration:none;} 

a.five:hover {text-decoration:underline;} 

</style> 

</head> 

  

<body> 

<p>Mouse over the links to see them change layout.</p> 

  

<p><b><a class="one" href="decorate.html" 

target="_blank">This link changes color</a></b></p> 

<p><b><a class="two" href="decorate.html" 

target="_blank">This link changes font-

size</a></b></p> 

<p><b><a class="three" href="decorate.html" 

target="_blank">This link changes background-

color</a></b></p> 

<p><b><a class="four" href="decorate.html" 

target="_blank">This link changes font-

family</a></b></p> 
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<p><b><a class="five" href="decorate.html" 

target="_blank">This link changes text-

decoration</a></b></p> 

</body> 

  

</html> 

  

This link changes color 

This link changes font-size 

This link changes background-color 

This link changes font-family 

This link changes text-decoration 

ფსევდო ელემენტები(მაგალითი) 

 

 
<html> 

<head> 

<style type="text/css">  

p:first-letter 

{ 

color:#ff0000; 

font-size:xx-large; 

} 

p:first-line  

{ 

color:#0000ff; 

font-variant:small-caps; 

} 

</style> 

</head> 

  

<body> 

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/tata/decorate.html
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/tata/decorate.html
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/tata/decorate.html
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/tata/decorate.html
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/tata/decorate.html
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<p>You can combine the :first-letter and :first-line 

pseudo-elements to add a special effect to the first 

letter and the first line of a text!</p> 

</body> 

</html> 

  

You can combine the :first-letter and :first-line pseudo-elements to add a 

special effect to the first letter and the first line of a text!  

 

 

 

 

 

CSS3 

CSS3 მთლიანად უკუთავსებადია, ანუ უკვე არსებული დიზაინის 

გადაკეთება არ მოგიწევთ, ბრაუზერებს სულ ექნებათ CSS2-ის 

მხარდაჭერა. CSS3 დაყოფილია მოდულებად ძველი მოდიფიკაცია 

დაყვეს უფრო მომცრო ნაწილებად და ახალი თვისებები დაუმატეს. 

CSS3-ის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მოდულები შემდეგია: Selectors, 

Box Model, Backgrounds and Borders, Text Effects, 2D/3D Transformations, 

Animations, Multiple Column Layout, User Interface. 

შენიშვნის სახით გავითვალისწინოთ რომ CSS3 სპეციფიკაციები ჯერ 

ისევ შექმნა/განვითარების პროცესშია, თუმცა მისი სიახლეები 

თანამედროვე ბრაუზერებში უკვე შეტანილია (არა ყველა და არა 

ყველგან ) 

 

მომრგვალებული კუთხეების ეფექტი 
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CSS3-ის border-radius თვისება საშუალებას აძლევს დიზაინერებს 

მოამრგვალონ სასურველი ელემენტის კუთხეები, სკრიპტების, 

სურათების და მრავალჯერადი div ტეგების გამოყენების გარეშე. 

დაწყებული 2005-დან  boder-radius თვისება ფართოდ გავცელდა და 

ბრაუზერებმაც უზრუნველყვეს მისი მხარდაჭერა. 

განვიხილოთ მაგალითი: 

შევნიშნოთ რომ ის იმუშავებს Firefox, Safari/Chrome, Opera and IE9 

ვერსიებისათვის. 

კოდი საკმაოდ მარტივია: 

#example1 { 

border-radius: 15px; 

}  

შევნიშნოთ რომ Firefox -ისათვის დაგჭირდებათ - moz- პრეფიქსი: 

#example1 { 

-moz-border-radius: 15px; 

border-radius: 15px; 

}  

მუშაობის პრინციპი 

მომრგვალებული კუთხეები შესაძლებელია შეიქმნას ერთმანეთისაგან 

სრულიად დამოუკიდებლად ოთხი border-*-radius თვისების 

გამოყენებით (border-bottom-left-radius, border-top-left-radius, ა.შ) 

ან ოთხივესათვის ერთდროულად შემოკლებული border-radius 

თვისების მეშვეობით. 

განვიხილოთ სინტაქსი border-*-radius თვისების და შემდეგ 

გადავიდეთ border-radius შემოკლებაზე. 

border-bottom-left-radius, 

 border-bottom-right-radius, 

 border-top-left-radius, 

 border-top-right-radius 
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border-*-radius თვისებას შესაძლებელია მივანიჭოთ მნიშვნელობები 

როგორც პიქსელებში ისე პროცენტებში, მნიშვნელობების რაოდენობა 

შეიძლება იყოს ერთი ან ორი იქნება 

სინტაქსი: 

border-*-*-radius: [ <სიგრძე> | <%> ] [ <სიგრძე> | <%> 

]?  

მაგალითი: 

border-top-left-radius: 10px 5px; 

border-bottom-right-radius: 10% 5%; 

border-top-right-radius: 10px;  

როდესაც გვაქვს ორი მნიშვნელობა, ისინი შესაბამისად 

განსაზღვრავენ ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ რადიუსებს, 

როდესაც მხოლოდ ერთი მნიშვნელობაა მითითებული, ის 

გამოიყენება როგორც ჰორიზონტალური ისე ვერტიკალური 

რადიუსის განსაზღვრისათვის.  

მაგალითში ნაჩვენებია სხვადასხვა რადიუსის შემთხვევაში როგორი 

ეფექტი გვექნება: 

 

თუ მნიშვნელობა იქნება 0, კუთხე იქნება იქნება და არა 

მომრგვალებული 
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border-radius 

border-radius შემოკლებული თვისება შესაძლებელია გამოყენებულ 

იქნას ოთხივე კუთხის თვისების ერთდროულად განსაზღვრისათვის. 

იგი იღებს ერთ ან ორ წყვილს მნიშვნელობებისა (წყვილი შედგება 

ერთი-ოთხი მნიშვნელობისაგან) რომლებიც განსაზღვრავენ 

ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ რადიუსებს 

სინტაქსი: 

border-radius: [ <სიგრძე> | <პროცენტულობა> ]{1,4} [ / [ 

<სიგრძე> | <პროცენტულობა>  ]{1,4} ]?  

Examples: 

border-radius: 5px 10px 5px 10px / 10px 5px 10px 5px; 

border-radius: 5px; 

border-radius: 5px 10px / 10px;  

პირველი ოთხეული განსაზღვრავს ჰორიზონტალურ რადიუსებს 

ოთხივე კუთხისათვის , ‘/’-ის შემდგომ არსებული არააუცილებელი 

ოთხეული კი ვერტიკალურ რადიუსებს ოთხივე კუთხისათვის, თუ 

მხოლოდ ერთი წყვილია მითითებული, ისინი თანაბრად 

განსაზღვრავენ როგორც ჰორიზონტალურ ისე ვერტიკალურ 

რადიუსებს. 

თითოეული წყვილის კომპონენტებისათვის სამართლიანია შემდეგი: 

თუ წყვილის ოთხივე კომპონენტი მითითებულია ე.ი შესაბამისად 

განსაზღვრულია: top-left, top-right, bottom-right and bottom-left 

რადიუსები. თუ bottom-left გამოტოვებული ე.ი ის იგივეა რაც top-

right, ხოლო თუ bottom-right არის გამოტოვებული, იგივე იქნება რაც 

top-left, თუ მხოლოდ ერთი მნიშვნელობა იქნა მითითებული, ის 

გამოიყენება ოთხივე რადიუსისათვის. 

ბრაუზერების მხარდაჭერა 

თანამედროვე ბრაუზერები Opera (ვერსია 10.5 -ზევით), Safari 

(ვერსია 5 და ზემოთ) და Chrome (ვერსია 5 და ზემოთ) 

უზრუნველყოფენ ინდივიდუალური border-*-radius თვისების 



magda cincaZe, tata wilosani 
 

- 41 - 

მხარდაჭერას ისე როგორც განსაზღვრულია W3C სპეციფიკაციით 

(თუმცა გარკვეული ბაგები შეიმჩნევა მაინც). 

Safari და Chrome უზრუნველყოფენ border-radius მხარდაჭერას -

webkit- პრეფიქსით დაწყებული მე-3 ვერსიიდან, მე-5- დან პრეფიქსი 

აღარ ჭირდება. 

 

 

-moz- პრეფიქსი 

Mozilla’s Firefox გააჩნია border-radius თვისების მხარდაჭერა, -

moz- პრეფიქსით დაწყებული 1.0. ვერსიიდან, თუმცა მხოლოდ  3.5 

დაწყებული უზრუნველყოფს ელიფსური კუთხეების მხარდაჭერას. 

ანუ კუთხისათვის ორ მნიშვნელობას ჰორიზონტალური და 

ვერტიკალური რადიუსებისათვის 

 

W3C სპეციფიკაცია Mozilla სპეციფიკაცია 

border-radius  -moz-border-radius  

border-top-left-radius -moz-border-radius-topleft 

border-top-right-radius -moz-border-radius-topright 

border-bottom-right-radius -moz-border-radius-bottomright 

border-bottom-left-radius -moz-border-radius-bottomleft 

შევნიშნოთ რომ მოზილა ცოტა განსხვავებულად აღიქვამს კიდევაც 

ზემოაღნიშნულ თვისებებს, შეგიძლიათ დატესტოთ  

ქვემოთ მოყვანილი მაგალითი იმუშავებს ბრაუზერების თანამედროვე 

ვერსიებში: 
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#Example_A  
 { 

height: 65px; 

width:160px; 

-moz-border-radius-bottomright: 50px; 

border-bottom-right-radius: 50px; 

}  

 

#Example_B  

{ 

height:65px; 

width:160px; 

-moz-border-radius-bottomright: 50px 25px; 

border-bottom-right-radius: 50px 25px; 

} 

#Example_C 

 

{ 

height: 65px; 

width: 160px; 

-moz-border-radius-bottomright:25px 50px; 
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border-bottom-right-radius: 25px 50px; 

} 

 

#Example_D  

{ 

height: 5em; 

width: 12em; 

-moz-border-radius: 1em 4em 1em 4em; 

border-radius: 1em 4em 1em 4em; 

} 

 

#Example_E 

{ 

height:65px; 

width:160px; 

-moz-border-radius: 25px 10px / 10px 25px; 

border-radius: 25px 10px / 10px 25px; 

} 

 

#Example_F 
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{ 

height:70px; 

width:70px; 

-moz-border-radius:35px; 

border-radius:35px; 

}  

 

 

 

CSS3-ში, box-shadow თვისება გამოიყენება box-ებისათვის ჩრდილის 

დასამატებლად: 

მაგალითად: 

div 

 { 

 box-shadow: 10px 10px 5px #888888; 

 -webkit-box-shadow: 10px 10px 5px #888888; /* Safari-სათვის */ 

 } 

სინტაქსი ასეთია: 

box-shadow: h-shadow v-shadow blur spread color inset; 

 

 
 

CSS3 border-image საშუალებას იძლევა სურათის მეშვეობით შექმნათ 

ჩარჩო: 

 

div 

 { 

 border-image:url(border.png) 30 30 round; 

 -moz-border-image:url(border.png) 30 30 round; /* Firefox */ 
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 -webkit-border-image:url(border.png) 30 30 round; /* Safari და Chrome */ 

 } 

სინტაქსი ასეთია: 

border-image: source slice width outset repeat; 

 

 

 
Internet Explorer 9 აქვს რამოდენიმე border თვისების მხარდაჭერა. 

 

border-image-ისავის Firefox -ი ითხოვს პრეფიქსს -moz-  

Chrome და Safari კი პრეფიქსს -webkit 

Safari-ს ჭირდება პრეფიქსი -webkit- box-shadow-ისათვის. 

Opera-ს სრული მხარდაჭერა აქვს  

 

CSS3 ტრანსფორმი 

 

ამ თვისების მეშვეობით შესაძლებელია ელემენტის წაძვრა, 

მობრუნება, გადიდება დაპატარავება, გაწელვა. ელემენტების 

ტრანსფორმაცია შესაძლებელია 2D  და 3D ტრანსფორმირების 

მეშვეობით 
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განვიხილოთ 2D ტრანსფორმირების მეთოდები: 

translate() 

rotate() 

scale() 

skew() 

matrix() 

 

translate()მეთოდის მეშვეობით ელემენტი გადაიწევს თავისი 

მიმდინარე მდებარეობიდან იმ პარამეტრების შესაბამისად რომელიც 

მიეთითება X და Y ღერძთან მიმართებაში 

 

  
მაგ: 

div 

 { 

 transform: translate(50px,100px); 

 -ms-transform: translate(50px,100px); /* IE 9 */ 

 -webkit-transform: translate(50px,100px); /* Safari and Chrome */ 

 -o-transform: translate(50px,100px); /* Opera */ 

 -moz-transform: translate(50px,100px); /* Firefox */ 

 } 

 

rotate() მეთოდის შედეგად ელემენტი ტრიალებს საათის ისრის 

მიმართულებით მოცემული გრადუსით, უარყოფითი 

მნიშვნელობების შემთხვევაში მოტრიალება განხორციელდება საათის 

ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით: 
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მაგ: 

div 

 { 

 transform: rotate(30deg); 

 -ms-transform: rotate(30deg); /* IE 9 */ 

 -webkit-transform: rotate(30deg); /* Safari and Chrome */ 

 -o-transform: rotate(30deg); /* Opera */ 

 -moz-transform: rotate(30deg); /* Firefox */ 

 } 

 

scale() მეთოდი შესაძლებლობას იძლევა ელემენტი გაიზარდოს ან 

დაპატარავდეს თავის ორიგინალ ზომასთან მიმართებაში შესაბამისი 

პარამეტრების (სიგრძე =Yღერძი , სიგანე= Xღერძი)შესაბამისად: 

 
მაგ: 

div 

 { 

 transform: scale(2,4); 

 -ms-transform: scale(2,4); /* IE 9 */ 

 -webkit-transform: scale(2,4); /* Safari and Chrome */ 

 -o-transform: scale(2,4); /* Opera */ 

 -moz-transform: scale(2,4); /* Firefox */ 

 } 
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scale(2,4) მნიშვნელობა მოახდენს სიგანის 2-ჯერ, ხოლო სიგრძის 4-

ჯერ ზრდას (ორიგინალურ ზომასთან მიმართებაში). 

 

skew() მეთოდის მეშვეობით ელემენტი ბრუნდება მითითებული 

კუთხით, აბსცისთა და ორდინატთა ღერძებთან მიმართებაში, 

მითითებული პარამეტრების მიხედვით: 

 
div 

 { 

 transform: skew(30deg,20deg); 

 -ms-transform: skew(30deg,20deg); /* IE 9 */ 

 -webkit-transform: skew(30deg,20deg); /* Safari and Chrome */ 

 -o-transform: skew(30deg,20deg); /* Opera */ 

 -moz-transform: skew(30deg,20deg); /* Firefox */ 

 } 

ელემენტი მობრუნდება 30 გრადუსით X  ღერძის გარშემო და 20 

გრადუსით Y-ის გარშემო. 

matrix() მეთოდი ახდენს ყველა 2D ტრანსფორმირების მეთოდების 

ერთად გაერთიანებას, ის იღებს 6 პარამეტრს,  შეიცავს რა 

მათემატიკურ ფუნქციებს, საშუალებას იძლევა მოახდინოთ 

ელემენტის მობრუნება, გადაადგილება, გაწელვა. 

მაგალითი: 

 

div 

 { 

 transform:matrix(0.866,0.5,-0.5,0.866,0,0); 

 -ms-transform:matrix(0.866,0.5,-0.5,0.866,0,0); /* IE 9 */ 

 -moz-transform:matrix(0.866,0.5,-0.5,0.866,0,0); /* Firefox */ 

 -webkit-transform:matrix(0.866,0.5,-0.5,0.866,0,0); /* Safari and Chrome */ 

 -o-transform:matrix(0.866,0.5,-0.5,0.866,0,0); /* Opera */ 

 } 
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შესავალი JavaScript-ში 
 

რა არის  JavaScript? 

JavaScript შეიქმნა რომ HTMLგვერდებისათვის ინტერაქტიულობა 

შეეძინა 

JavaScript წარმოადგენს სკრიპტულ ენას, რომელიც პროგრამირების 

ენის ასე ვთქვათ „მსუბუქი“ ვარიანტია ანუ პროგრამირების ენა 

როგორც ასეთი არაა,ის ინტერპრეტირების ენაა მისი გაშვება 

წინასწარი კომპილაციის გარეშე ხდება და არც  ლიცენზიას საჭიროებს 

გამოყენებისათვის. 

 

რა შეუძლია JavaScript-ს რომ გააკეთოს? 

HTML დიზაინერებს JavaScript აძლევს პროგრამირების ინსტრუმენტს, 

როგორც წესი HTML-ის ავტორები არ არიან პროგრამისტები, მაგრამ 

JavaScript ხომ ნამდვილი პროგრამირების ენა არაა შესაბამისად 

საკმაოდ მარტივი სინტაქსი გააჩნია. 

JavaScript შეუძლია HTML გვერდზე დინამიური ტექსტის ჩასმა, 

ამისათვის გამოიყენებს  document.write("<h1>" + name + "</h1>") 

ცვლადი ტექსტის ჩასმის შესაძლებლობისათვის . 

JavaScript-ს შეუძლია მოვლენებზე „რეაგირება“, მაგალითად როდესაც 

გვერდი ჩაიტვირთება ან მომხმარებელი დააქლიქებს რაიმე ლინქს. 

 JavaScript-ს შეუძლია წაიკითხოს ან ჩაწეროს HTML ელემენტები, 

აგრეთვე შეცვალოს HTML ელემენტის შიგთავსი 

JavaScript შესაძლებელია გამოვიყენოთ რომ გავარკვიოთ 

მომხმარებელი რომელ ბრაუზერს იყენებს, შესაბამისად ჩავტვირთოთ 

სხვა გვერდი შემუშავებული იმ კონკრეტული ბრაუზერისათვის. იგი 

აგრეთვე შესაძლებელია cookies-ის გასაკეთებლად, რომ 

მომხმარებლის კომპიუტერზე შეინახოს და შემდგომ გამოიყენოს 

ინფორმაცია. 

 

სკრიპტის ჩასმის მაგალითი 
<html> 

<body> 

 

<script type="text/javascript"> 

document.write("This is my first JavaScript!"); 

</script> 
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</body> 

</html> 

 

 

სად თავსდება JavaScript 

 

ბრაუზერში გვერდის ჩატვირთვისთანავე ხდება JavaScripts-ის გაშვება, 

შესაბამისად შესაძლებელია ჩვენ ეს არ გვინდოდეს და გვინდოდეს 

სკრიპტის გაშვება რაღაცა სხვა მოვლენის დროს, მაგალითად 

ღილაკზე თითის დაჭერის შემთხვევაში. ასეთ შემთხვევაში სკრიპტი 

უნდა განთავსდეს ფუნქციაში. 

განვიხილოთ სკრიპტები რომლებიც თავსდებიან გვერდის <head> 

ნაწილში (ფუნქციაში) და გამოიძახებიან კონკრეტული მოვლენის 

დროს: 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

function message() 

{ 

alert("This alert box was called with the onload event"); 

} 

</script> 

</head> 

//მისი გამოძახება შესაბამისად მოხდება<body>-ში ასე: 

 <body onload="message()"> 

</body> 

</html> 

 

თუ არ გინდათ რომ სკრიპტი მოათავსოთ ფუნქციაში მისი განთავსება 

<body>-ში მოგიწევთ: 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

<script type="text/javascript"> 

document.write("This message is written by JavaScript"); 

</script> 
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</body> 

</html> 

შესაძლებელია შემოუსაზღვრელი რაოდენობის სკრიპტების 

განთავსება როგორც <head> ისე <body> ნაწილში როგორც ცალ-ცალკე 

ისე ერთდროულად: 

 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

function message() 

{ 

alert("This alert box was called with the onload event"); 

} 

</script> 

</head> 

 

<body onload="message()"> 

<script type="text/javascript"> 

document.write("This message is written by JavaScript"); 

</script> 

</body> 

 

</html> 

შესაძლებელია აგრეთვე ცალკე გქონდეთ “ *.js ”ფაილი და ჩასვათ ის 

სასურველ გვერდში შემდეგნაირად: 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript" src="xxx.js"></script> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

გაითვალისწინეთ რომ Javascript მგრძნობიარეა დიდი და პატარა 

ასოების მიმართ 

 

კომენტარები javascript-ში: 

// ერთხაზიანი 
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/* 

რამოდენიმე 

სტრიქონიანი 

*/ 

ცვლადების აღწერა: გვჭირდება გასაღები სიტყვა var : 

var x; 

var carname; 

var carname="Volvo"; // შესაძლებელია ცვლადისათვის მნიშვნელობის 

//განსაზღვრა მისი აღწერისთანავე  

 

მინიჭების ოპერატორი „=“,  შეკრების ოპერატორი „+“ გამოკლება „-„, 

გამრავლება „*“, გაყოფა „/“ ინკრემენტი „++“ დეკრემენტი „- -„ 

სტრინგთან მიმართებაში „+“ წარმოადგენს კონკატენაციის ოპერაციას 

(გადაბმას). 

შედარების ოპერატორები 

ცვლადებისათვის მნიშვნელობით x=6 და y=3 

&& and (x < 10 && y > 1) ჭეშმარიტი 

|| or (x==5 || y==5) მცდარი 

! not       !(x==y) ჭეშმარიტი 

პირობითი ოპერატორი: სინტაქსი 

variablename=(condition)?value1:value2 

მაგალითი: greeting=(visitor=="PRES")?"Dear President ":"Dear "; 

 

პირობითი ოპერატორები: 

 

if - გამოიყენება თუ კონკრეტული პირობის ჭეშმარიტებას ვადგენთ 

<script type="text/javascript"> 

//დაწერს "Good morning" თუ დრო ნაკლებია 10-ზე 

 

var d=new Date(); 

var time=d.getHours(); 

 

if (time<10) 

  { 

  document.write("<b>Good morning</b>"); 

  } 

</script> 
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 if...else - გამოიყენება თუ კონკრეტული პირობის ჭეშმარიტებას 

ვადგენთ და უარყოფითი შედეგის შემთხვევაშიც გვსურს გარკვეული 

ოპერაციის ჩატარება 

<script type="text/javascript"> 

//თუ დრო ნაკლებია 10-ზე გექნებათ "Good morning"  

//სზვა შემთხვევაში "Good day" 

 

var d = new Date(); 

var time = d.getHours(); 

 

if (time < 10) 

  { 

  document.write("Good morning!"); 

  } 

else 

  { 

  document.write("Good day!"); 

  } 

</script> 

 

if...else if....else  - რამოდენიმე პირობითი ბლოკისათვის 

<script type="text/javascript"> 

var d = new Date() 

var time = d.getHours() 

if (time<10) 

  { 

  document.write("<b>Good morning</b>"); 

  } 

else if (time>10 && time<16) 

  { 

  document.write("<b>Good day</b>"); 

  } 

else 

  { 

  document.write("<b>Hello World!</b>"); 

  } 



magda cincaZe, tata wilosani 
 

- 54 - 

</script> 

switch statement - მრავალი პირობითი ბლოკისათვის 

<script type="text/javascript"> 

//მიიღებთ დღეების მიხევით განსზვავებულ მისალმებებს, 

გაითვალისწინეთ //რომ Sunday=0,Monday=1, Tuesday=2, და ასე შემდეგ 

 

var d=new Date(); 

theDay=d.getDay(); 

switch (theDay) 

{ 

case 5: 

  document.write("Finally Friday"); 

  break; 

case 6: 

  document.write("Super Saturday"); 

  break; 

case 0: 

  document.write("Sleepy Sunday"); 

  break; 

default: 

  document.write("I'm looking forward to this weekend!"); 

} 

</script> 

 

 

Alert Box 

 

ის გამოიყენება მომხმარებლისათვის შეტყობინების გამოსატანად, 

როცა ის გამოჩნდება მომხმარებელს მოუწევს რომ დააჭიროს ღილაკს 

"OK"  რომ გააგრძელოს მუშაობა გვერდთან, შესაბამისად ჩვენც 

დარწმუნებულები ვიქნებით რომ მან ჩვენი შეტყობინება ნახა  

სინტაქსი: alert("sometext"); 

მაგალითი:  

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

function show_alert() 
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{ 

alert("I am an alert box!"); 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

 

<input type="button" onclick="show_alert()" value="Show alert box" /> 

 

</body> 

</html> 

მსგავსია  Confirm Box და Prompt Box 

მაგალითები: 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

function show_confirm() 

{ 

var r=confirm("Press a button"); 

if (r==true) 

  { 

  alert("You pressed OK!"); 

  } 

else 

  { 

  alert("You pressed Cancel!"); 

  } 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

 

<input type="button" onclick="show_confirm()" value="Show confirm box" 

/> 

 

</body> 

</html> 
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და 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

function show_prompt() 

{ 

var name=prompt("Please enter your name","Harry Potter"); 

if (name!=null && name!="") 

  { 

  document.write("Hello " + name + "! How are you today?"); 

  } 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

 

<input type="button" onclick="show_prompt()" value="Show prompt box" /> 

 

</body> 

</html> 

 ფუნქციის განსაზღვრა: 

სინტაქსი ასეთია: 

function functionname(var1,var2,...,varX) 

{ 

რაიმე კოდი 

} 

მაგალითი: 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

function displaymessage() 

{ 

alert("Hello World!"); 

} 

</script> 

</head> 
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<body> 

<form> 

<input type="button" value="Click me!" onclick="displaymessage()" /> 

</form> 

</body> 

</html> 

 

ციკლის ოპერატორები 

 

ციკლის ოპერატორი for, ის გამოიყენება როცა წინასწარ იცით 

რამდენჯერ გინდათ რომ სკრიპტი დაატრიალოთ, სინტაქსი ასეთია: 

for (var=startvalue;var<=endvalue;var=var+increment) 

{ 

გასაშვები კოდი 

} 

მაგალითი: 

<html> 

<body> 

<script type="text/javascript"> 

var i=0; 

for (i=0;i<=5;i++) 

{ 

document.write("The number is " + i); 

document.write("<br />"); 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

 

ციკლის ოპერატორი while  

While ოპერატორი ატრიალებს ციკლს სანამ გადაცემული პირობა 

ჭეშმარიტია. სინტაქსი ასეთია: 

while (var<=endvalue) 

  { 

გასაშვები კოდი 

  } 

მაგალითი: 
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<html> 

<body> 

<script type="text/javascript"> 

var i=0; 

while (i<=5) 

  { 

  document.write("The number is " + i); 

  document.write("<br />"); 

  i++; 

  } 

</script> 

</body> 

</html> 

 

ციკლის ოპერატორი do...while არის while-ის სახეობა რომელიც 

ერთხელ მაინც შესრულდება იმისგან დამოუკიდებლად გადაცემული 

პირობა ჭეშმარიტია თუ მცდარი, შემდგომ კი მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში თუ პირობა ჭეშმარიტია. სინტაქსი ასეთია: 

do 

  { 

  გასაშვები კოდი 

  } 

while (var<=endvalue);  

 

მაგალითი: 

<html> 

<body> 

<script type="text/javascript"> 

var i=0; 

do 

  { 

  document.write("The number is " + i); 

  document.write("<br />"); 

  i++; 

  } 

while (i<=5); 

</script> 
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</body> 

</html> 

 

 
 


