වාමාන්යු පඳෂ විය නිර්පේයට වශ උවව් පඳෂ විය නිර්පේය ඇතුත් කර ඇති විපේෂිතම ඳාඩම් ලලින් එකක් තමයි පම්
html කියන්පන්.
විය පකොටව් ලට අමතරල ප්රායපයෝගිකල භාවිතයට තිපෙන,පලබ් අඩවි වංලර්ධනපේදී අනිලාර්පයන්ම අල්යම ලන පකොටවක් නිවා පමය ඉතා
ලැදගත් ඳාඩමකි. එම නිවා html ගැන මනා නිලැරදි දැනුමක් තිබීම අත්යාධල්යා පලනලා. එපවේනHTML
ම්
වරල මු සිටම ඳැශැදිලිල ඉපගන ගමු.
පමොකක්ද පම් html කියන්පන්? ඇයි පම්ක අල්යද පලන්පන්? පකොපශොමද පම්ක භාවිතා කරන්පන්... ? ඔෙ අපි කවුරුත් දන්නලා අන්තර්ජාපේ
තිපයන්පන් පලබ් අඩවි. පම් පලබ් අඩවි ල අන්තර්ගත පලා තිපයන්පන් පලබ් පිටු කියන ඒලා. ඉතින් පම් පලබ් පිටු පකපනක්ට ෙන්න
කියන්ලන්න පුළුලන් විදියට වකව් කරන්න ඕන. අන්න ඒක කරන්න තමයි අපි html භාවිතා කරන්පන්.
HTML යනු Hyper Text Markup Language පේ. පමය භාවිතා කරන්පන් පලබ් පිටු වංලර්ධනය කිරීම වශාය. පමම
HTML මුලින්ම
නිර්මාණය කරන ේපේ ටීම් ෙර්න්ව් ලී කියන පුේගයා විසින්. ඔයාා ඔහු ගැන අශා ඇතිපන්. www(world wide web) වංකල්ඳපේ නිර්මාතෘ
ලන්පන්ත් ඔහුපන. 1991 දී මුලින්ම ඔහු විසින් html වම්ෙන්ධ මුල්ම වම්මතයන් ඉදිරිඳත් කරා html මඟින් පලබ් පිටු වකවන්න පුළුලන් කියා
පවොයා ගත්තා.

HTML 1.0 1991 දී ඉදිරිඳත් ක ඳසුල 1995 දී HTML 2.0 ද, HTML 4.01 1999 දීද, දැනට පොල පුරා භාවිතා කරනු ෙන HTML 5 කියන
වංකල්ඳය/විව්තාරණය 2012 දීත් ඉදිරිඳත් කරනු ැබුලා. ඉතින් පලබ් පිටු නිර්මාණකරණය ගැන පකපනක් කැමැත්තක් දක්ලනලා නම්
අනිලාර්පයන්ම HTML ගැන පශොට අධ්යුනය කරන්න ඕන. ඒක නිකන්ම කරා ෙැශැ. පශොට දැනුම අරපගන ප්රාමපයෝගිකල පුහුණු පලන්නත් ඕන.
HTML ලැඩ කරන්න පමොනලාද අල්ය පලන්පන්. අමුතු මෘදුකාංග දෘඩාංග එපශම අල්ය පලනලද? නැශැ..! ඒ මුකුත් ඕන නැශැ. වාමාන්යම(basic)
HTML දැනුම ොගන්න ඕන පලන්පන් වාමාන්පය ඳරිඝනකයක් වශ type කරන්න අල්ය ලන ඕනෑම ලර්ගපේ text editor (notepad) එකක්
ඳමණයි. ඉතින් notepad එක අරන් එපක් තමයි අපිට අල්යe ලන code එක ලියන්න ඕන. පශොට පුරුදු පලනකන් ශැම අකුරක්ම ,පප්ළියක්ම
ලියන්න ඕන. copy කරා paste කරන ලැපේ නම් පුරුදු පලන්පනඳා html ඉපගන ගනිේදී. එපකන් ලැපේ ඉක්මන් උනාට තමුන්පේ දැනුම වකව්
පලන්පන්,code ලියන්න අත හුරු පලන්පන් නැශැ.

HTML Tags
පමොනලද පම් HTML Tags කියන්පන්.. පලබ් පිටුපේ අන්තර්ගත පලන්න ඕන පේලල් අඩංගු පලන්පන් පම් HTML Tags ඇතුෂතයි. HTML Tag
එකක් යනු angle braces පශලත් පකොණ ලරශන් ලලින් <> ලටව කිසියම් text පකොටවක් ඇතුත් නමකි. පම් වෑම tag එකක්ම විලෘත වශ ඊටම
අදාෂ වංලෘත කරන ද tag එකක් පව භාවිතා කරන්න ඕන. ඒ කියන්පන් පමන්න පම් ලපේ. <html> වශ </html>. විලෘත එක <html> ලන
අතර වංලෘත එක </html> පව නිරඳණය කරනලා. ඳශතින් දැක්පලන්පන් html ල මලික ලපයන් භාවිතා කරන tags කිහිඳයක්.
<!DOCTYPE...> පම්ක html ලදී අල්යනම එකක් පනපේ. නමුත් වම්මතයක් විදියට පශො පුරුේදක් විදියට පම්ක පයොදනලා. අපි වාමාන්යෘපයන්
පම්ක නැතුල type කරමු. එපශම කරාට ප්රක්නයක් නැශැ. අදාෂHTML document එක අදාෂ ලන version එක පශලත් වංව්කරණය තමයි
පම්පකන් ඉදිරිඳත් කරන්පන්.
<html> නිර්මාණය කරනු ෙන්පන් html document එකක්,එපශමත් නැත්තන් පලබ් පිටුලක් කියන එක ඳරිඝනක භාාලට පත්රුම් කරන්න
තමයි <html> පයොදාගන්පන්. ඒ ලපේම පලබ් පිටුල නිර්මාණය කරේදී සියලුම code පකොටව් ලියන්පන් පමන්න පම් <html> ......... </html>
පකොටව තුයි. මින් පිටත කිසිම code එකක් ලිේලට ලැඩක් නැශැ ලැඩ කරන්පන් නැශැ.
<head> පම් tags තු තමයි <title> කියන tag එක ලියන්පන්. head එක කියන්පන් ශරියට අපප් head එක,ඔලුල ලපේ ඉශ පකොටව කියන
එකයි.
<title> පම්පකන් කියපලන්පන් අදාෂ html document එපක් මාතෘකාලයි. උදාශරණයක් විදියට අපි web browser එකක් මඟින් පලබ්
අඩවියකට යනවිට browser ටැබ් එපක් ඉශළින් අදාෂ පලබ් අඩවිපේ පශෝ පලබ් පිටුපේ නම , නැතිනම් මාතෘකාල පඳන්නනලපන්. අන්න ඒකට
තමයි title එක කියා කියන්පන්.
<body> html document එකක අඩංගු ලන අනිත් සියලුම tags වශන් කරා code පකොටව් ලියන්පන් පමන්න පම් <body> ..... </body>
පකොටව ඇතුෂතයි.
උදා :- <h1>, <h6> ,<div>, <p>, <table>

ඳශත පඳන්නුම් කරන්පන් මලික පලබ් පිටුලක html පයොදාගන්නා ආකාරයයි.
<html>
<head>
<title> Document header related tags </title>
</head>
<body>
Document body related tags
</body>
</html>

HTML Element (HTML මලිකාංග)
HTML elements කියා කියන්පන් විලෘත/ආරම්භක පකොටව වශ වංලෘත <> පදකකින් පලන් කරනු ෙන පකොටව් ලටයි. වෑම විලෘත
<>
එකකටම වංලෘත <> එකක් තිබීම HTML elements ල ප්රයධාන ක්ණයයි. ඳශතින් දැක්පලන්පන් එලැනිHTML elements වශ ඒලාපයන්
සිදුපලන කාර්යයි.
<p> This is paragraph content. </p>
<h1> This is heading content. </h1>
<div> This is division content. </div>
ඒ ලපේම තලත් HTML elements ලර්ගයක් තිපෙනලා ඒලාට විලෘත පකොටව/ආරම්භක පකොටව <> ඳමණයි තිපයන්පන්. </> පව වංලෘත කරන
අලවාන පකොටවක් නැත. එපශම නැති උනා කියා ප්ර ්නයකුත් නැශැ. පම්ලාට විපේ නමක් කියනලා
void(ශූන්යT)elements කියා.

ඳශතින් දැක්පලන්පන් එපශම void elements ලට උදාශරණ කිහිඳයක්.
area, base, br, col, hr, img, input, link, meta, param

HTML Tag vs. Element (HTML Tag වශ Element අතර පලනව)
HTML Tag එකක් කියන්පන් තනි <> පශෝ </> එකකට. HTML Element එකක් කියන්පන් ආරම්භයක් වශ අලවානයක් තිපෙන <> .... </>
ආකාරපේ එකතුලකට. පම් නිවා tags වශ elements අතර පලනව ලරේදගන්න එඳා. උදාශරණයක් විදියට html ලට ලාක්ය ක් ඇතුත් කිරීපම්දී
<p> ආරම්භකය පවත් </p> අලවානය පවත් පයොදාගන්නලා.
<p>This is paragraph</p> (<p> පමය ලාක්යවයකි</p>) ඒ නිවා අපි පම්කට paragraph element එක කියා කියනලා.

Nested HTML Elements
එක html element එකක් තු තලත් elements එකක් පශෝ ඊට ලැඩි ප්රවමාණයක් ඇතුත් කිරීමNested (කූඩු කරනලා) HTML Elements
පව ශඳුන්ලනලා.
<html>
<head>
<title>Nested Elem Example</title>
</head>
<body>
<h1>This is <i>italic</i> heading</h1>
<p>This is <u>underlined</u> paragraph</p>
</body>
</html>

ඉශත උදාශරණපේ <h1>....</h1> elements තු <i>...</i> පව පලනත් elements වශන් කර තිපෙනලා.

HTML Basic Tags (HTML මලික tags)

1. Heading Tags
අපි කිසියම් document එකක්,note එකක් නිර්මාණය කරන්න කලින් එයට ඉශළින් මාතෘකාලක් පයදීම කරනලපන් ඒලාට අපි වාමාන්ය පයන් .
කියන්පන්heading කියාපන්විවිධ ප්රකමාණ ල මාතෘකා .html ලදී භාවිතා කරනලා . <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, වශ <h6>
කියන්පන් එපශම html documents ල පයොදා ගන්නා මාතෘකා ප්රමාණයන්
.
<h1> යනු විාම මාතෘකා ප්රsමාණය ලන අතර
<h6> යනු කුඩාම මාතෘකා ප්ර මාණය පේ
.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Heading Exam ple</title>
</head>
<body>
<h1>This is heading 1</h1>

<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
<h4>This is heading 4</h4>
<h5>This is heading 5</h5>
<h6>This is heading 6</h6>
</body>
</html>

2. Paragraph Tag
පලබ් පිටුලට විවිධ පේද පකොටව් වශ ලාක්ය පකොටව් පයොදනවිට <p> tag එක පශලත් paragraph tag භාවිතා කරනලා
වෑම ලාක්ය>ක්ම . <p> ...
</p> කියන පකොටව් තු ඇතුත් පලන්න ඕන.
<html>
<head>
<title>Paragraph Example</title>
</head>
<body>
<p>Here is a first paragraph of text.</p>
<p>Here is a second paragraph of text.</p>
<p>Here is a third paragraph of text.</p>
</body>
</html>

3. Line Break Tag
කිසියම් ලාක්ය,පේද පශෝ ඕනෑම text පකොටවක් කිසියම් පප්ළියකින් ලියා නිම කර එම පප්ළිය කඩා අලුත් පප්ළියකින් ලිවීමට <br /> element
එක භාවිතා කරනලා ඔේ .. ඔෙට පමහි පලනවක් දකින්න පුළුලන් පන්ද ., පම් ලපේ ඒලාට කියන්පන් empty element කියයි පම්ලට එපශම .
කියන්පන් පම් ලපේtags ලට ආරම්භක<> වශ අලවාන පව</> tags පදකක් අල්ය පනොවීමයි.
<br /> tag එපක් br පකොටව වශ එපශම නැතුල ලිේපලොත් ඳරණ . පකොටව අතර හිව් තැනක් තිපෙන්නම ඕන /web browser ල පම් line
break tag එක ලැඩ කරන්පන් නැතුල යන්න පුළුලනි.
<html>
<head>
<title>Line Break Exam ple</title>
</head>
<body>
<p>Hello<br />
You are welcome<br />
Thanks<br />
Daily ICT</p>
</body>
</html>

Centering Content
ඕනෑම text පකොටවක්, රඳමය පකොටවක්, මාතෘකාලක්, ලගුලක් යන ආදී ඕනෑම එකක් මධ්යිව්ථ කිරීමට පශලත් මැදට පිහිටන පව වකව් කිරීමට
(center) කිරීමට <center> tag උඳපයෝගී කරගන්නලා.
<html>
<head>
<title> Centering Content Example</title>
</head>
<body>
<p>This text is not in the center.</p>
<center>
<p>This text is in the center.</p>
</center>
</body>
</html>

HTML Attributes (HTML උඳක්ණ)
පම් කියන්පන් HTML ල ගුණාංග ගැනයි අපි දන්නලා ඕනෑම . පදක ගුණ අගුණ කියා ඒලා තිපයනලාඑපශමත් නැති නම් වාමාන්යට පදයක් තලත් .
ලැඩිපුර දියුණු කරා,අලුත් ගුණාංග වහිතල කියන්න පුළුලන් පලනලා ඉතින් .html ලත් එපශමයි වාමාන්ය .html element එකක් තලත් රවලත්
කරා විව්තරාත්මකල ඉදිරිඳත් කිරීමට තමයි පම් html attributes කියා අපි කියනු ෙන්පන්.
ඉතින් පම් html attributes ලට මලික පකොටව් පදකක් තිපෙනලා ඒ තමයි .name වශ value කියා .name(නම මඟින් පයදීමට යන )
පකොටපවේ නම වශvalue(ලටිනාකමකියන පකොටසින් එම පකොටවට අදාෂ ලටිනාකම ),එපශම නැතිනම් අගය නිරඳණය කරනලා.
උදාශරණයක් විදියට අපි ,පමපශම ගමු .අපි ලාක්යියක් පයොදනලා <p> භාවිතා කරාපම් ලාක්ය ය අපිට කිසියම් පිහිටීමකට වකව් කරගන්න අල්ය .
නම් ඒ වශා අපිalign කියන නම(name) භාවිතා කරනලා අපිට පුළුලන් එය ලම් ඳවටඉතින්
.
අපි ඒ ලාක්යඅය පකොපශොමද වකව් කරන්පන් .,දකුණු
ඳවට,ශරි මැදට ආදී පව වකව් කරගන්න එතපකොට අපිට .values විදියට left,right වශ center පව අගයන් භාවිතා කරන්න පුළුලනි ඔන්න .
.ෙන්නපකෝ ඳශත උදාශරණය
<html>
<head>
<title>Align Attribute Example</title>
</head>
<body>
<p align="left">This is left aligned</p>
<p align="center">This is center aligned</p><p align="right">This is right aligned</p>
</body></html>

HTML elements ල භාවිතාලන core attributes 4ක් තිපබ්.
✔ id - html පිටුලක් තු ඇති ඕනෑම element එකක් ශඳුනා ගැනීම වශා භාවිතා කරයි.
✔ title - element එකකට සුදුසු title එකක් ොදීම වශා පමය පයොදාගනී
✔ class - html පිටු තු CSS(Cascading Style Sheet) පයදීමට,එනම් වාමාන්ය යhtml පිටු අංකාරලත් කරගැනීපම්දී පයොදාගනී.
✔ style - html elements පකොටව් ලට CSS (Cascading Style Sheet) නීති භාවිතා කිරීමට පමය පයොදාගනී.

HTML FORMATTING
ඔෙ අනිලාර්පයන්ම office මෘදුකාංගය භාවිතා කර ඇතිපන්ද. word වමඟ ලැඩ කරනවිට අකුරු පශෝ ලාක්යී පකොටව් bold කිරීමට italic කිරීමට
ඔෙ භාවිතා කරපු tools තිබුනාපන. පගොඩක් පලාලට මාතෘකා ,අනු මාතෘකා ආදිය පයොදන විට වශ highlight කිරීමක් කරන්න අල්යක වුනාම
තමයි අපි ඒලා භාවිතා කපල්. ඉතින් html ලත් ඒ විදියට bold කරන්න, italic කරන්න, underline කරන්න ක්රරම තිපෙනලා. ඒලාට තමයි පම්
html formatting කියා අපි කියන්පන්.
Bold text bold කිරීමට අල්ය පකොටව<b>.....</b> කියන element අතර පයදීපමන් bold කරගැනීම කරන්න පුළුලන්.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Bold Text Example</title>

</head>
<body>
<p><b> This is bold </b></p>
</body>
</html>

Italic text italic කිරීමට අල්ය පකොටව පදඳව<i>.....</i> කියන element පයොදාගැනීපමන් italic කරගැනීම කරන්න පුළුලන්.
<html>
<head>
<title>Italic Text Example</title>
</head>
<body>
<p><i>This is italic</i></p>
</body>
</html>

Underline text <u>.....</u> කියන element එක භාවිතා කිරීපමන් අපිට කිසියම් text පකොටවක් යටින් ඉරක් ඇගැනීම කරගන්න පුළුලන්.
<html>
<head>
<title>Underlined Text Example</title>
</head>
<body>
<p><u> This is underline </u></p>
</body>
</html>

Strike text පම්පකන් කියපලන්පන් කිසියම් පකොටවක් ශරශා ශරි මැදින් ඉරක් ගශ කඳා දමා තිපෙන ආකාරයට වකව් වීමයි. ඉතින් පම්කට පයොදාගන්පන්
<Strike>.....</Strike> කියන element එක.
<html>
<head>
<title>Strike Text Example</title>
</head>
<body>
<p><strike>This is strike</strike></p>
</body>
</html>

Superscript text පමොකක් ගැනද පම් කියන්පන්. පමොකටද පම්ක පයොදාගන්පන්. ඇත්තටම පම්ක word මෘදුකාංගපේත් තිපෙනලා. වාමාන්ේය අකුරු පකොටවකට
ලඩා පඳොඩියට ඊට ඉශළින් ඉක්කමක් පශෝ අකුරක් පයදීමට තමයි පම්ක භාවිතා කරන්පන්. උදාශරණයක් විදියට ගණිත ප්රටකාන ල , කිසියම්
වංඛ්යාඩලක් ලර්ග කර දැක්වීම පඳන්ලන්න පයොදාගන්න අලව්ථාල තිපෙනලා පන්ද..අන්න එහිදී පයොදාගන්පන් පම්Superscript යන ක්රලමයයි.
html
ල පම් වශා <sup>.....</sup> කියන element එක.
<html>
<head>
<title>Superscript Text Example</title>
</head>
<body>
<p>x <sup>2</sup>+ y <sup>2</sup></p>
</body>
</html>

Subscript text Superscript text පකොටපවේ අනිත් එක තමයි Subscript text කියා කියන්පන්. පමහිදී සිදුලන්පන් කිසියම් text පකොටවකට ලඩා කුඩාලට ඊට
ඳශළින් text පකොටවක් පයදීමයි. විේයාtපේ තිපෙන මේරිේපේ වශ ලායන් ලර්ග ලිවීපම්දී පම් රටාල භාවිතා කරනලා. ජයH2O
අපි පව ශඳුන්ලනලා
පන. එතනදී 2 යන්න H වශ O අකුරු ලට ලඩා කුඩාලට තමයි පයොදන්පන්. ඉතින්
html මඟින් පලබ් පිටු නිර්මාණපේදී පයොදාගන්පන්
<sub>.....</sub> කියන element එකයි.
<html>
<head>
<title>Subscript Text Exam ple</title>

</head>
<body>
<p>H<sub>2</sub>O</p>
<p>CO<sub>2</sub></p>
</body>
</html>

Larger text වාමාන්යtය අකුරු පශෝ ලාක්යi පකොටවකට ලඩා ප්රමාණපයන් ලැඩි අකුරු පකොටව් පයදීමට පමය භාවිතා කරයි. පම් වශා <big>......</big> යන
element පයොදාගනී.
<html>
<head>
<title>Larger Text Example</title>
</head>
<body>
<p><big>This is big size</big></p>
<p>This is normal size</p>
</body>
</html>

Smaller text වාමාන්ය ය අකුරු ලට ලඩා කුඩාලට අකුරු පයදීමට<small>.....</small> යන element පයොදාගත ශැකිය.
<html>
<head>
<title>Smaller Text Example</title>
</head>
<body>
<p><small>This is small size</small></p>
<p>This is normal size</p>
</body>
</html>

HTML Comments
පමොකක්ද පම් html comments කියා කියන්පන් පමය ඕනෑම .programming language එකක තිපෙන විපේ පදයක්
පමය .
programming ල ඇති යශඳත් පදයක් , පශො පුරුේදක් විදියට වකන්න පුළුලන් පලබ් අඩවියක් .programming කරනලා කියන්පන් පොකු
කාර්යයක් පමහිදී විා .codes ප්රුමාණයක් භාවිතා කරනලා
පම් .එක් එක් code පකොටව් ලලින් පකපරන්පන් විවිධ කාර්යයන් ඉතින්.code කරන
පකපනකුට වුනත් ඳසුල කිසියම් code පකොටවක් පලනව් කරන්න පශෝ අලුත් කරන්න අල්යක වුපනොත් මු ඉදන් අගට ොපගන යේදී අල්යක
පකොටව් පතෝරාගැනීම ඳශසු පලන්පන් නැශැ.
අන්න ඒ නිවා එක් එක් code පකොටසින් කියපලන්පන් කුමක්ද , එය පයොදාගත්පත් ඇයි කිය පකටිපයන්ව ටශනක් දාන්න තමයි පම්
comments භාවිතා කරන්පන්. ඉතින් පම් html comments දැම්මා කිය ඒලා පලබ් පිටුල තු පඳන්නන්පන් නැශැ.

html

html comments දැමීමට භාවිතා කරන්පන් <!-- --> කියන tag එකයි. ඉතින් පම් <!-- --> පකොටව ඇතුපල් තිපෙන ඕනෑම පදයක් code පකොටව
තු ඳමණක් පඳන්ලන අතර පලබ් browser එක මඟින් පනොවෂකා ශරිනලා.ඒ නිවා එය පලබ් පිටුපේ ප්රකදර්නය පලන්පන් නැශැ.
<html>
<head>
<title>This is document title</title>
</head>
<body>
<!-- Document Starts -->
This is a comment
<!-- Document Header Ends -->
<p>This is not a comment</p>
</body>
</html>

<!-- --> ආකාරය single line පශලත් තනි පඳෂට ඇති
comments ආකාරයට පයොදාගන්න පුළුලන්.

comment පව පමන්ම multiline comments පශලත් පප්ළි කිහිඳයකට ඇති

HTML Images පලබ් පිටුල අනිලාර්පයන්ම ඇති පදයක් පන පින්තූර පම් . ඉතින් දැන් අපි ෙමු පකොපශොමද පලබ් පිටුලකට රඳයක් ඇතුත් කරන්පන් කිය .
වශා භාවිතා කරනtag එක ලන්පන් <img>. පම් <img> කියන්පන් empty element එකක් එනම් පමහි විලෘත .tag එක ඳමණක් තිපෙන අතර
අලවාන tag, </img> එකක් නැශැ ඒ කියන්පන්. අපි දන්නලා රඳයක් කියන්පන් වම්ඳතක් .resource එකක් කියන එක ඉතින් එපශම .resource
එකක් පයොදනවිට එය තිපෙන ව්ථානය වශන් කරා අදාෂ path එක, එපශමත් නැති නම් url එක පයොදන්න ඕන පමහිදී .src කියන attribute
එක භාවිතා කරනලා.

<html>
<head>
<title>Using Image in Webpage</title>
</head>
<body>
<p>Simple Image Insert</p>
<img src="/html/images/test.png" alt="Test Image" />
</body>
</html>

එපමන්ම පයොදන රඳය පලබ් පිටුපේ කුමන ව්ථානපේද තිපෙන්න ඕන කියන එකත් වශන් කරන්න පුළුලන්
ඒ කියන්පන් .align පලන්න ඕන
පකොපශොමද කියන එක පම් වශා අපි .align කියන attribute එක පයොදාපගන values පව right,left,center ආදී පව පයොදාගන්නලා.
<html>
<head>
<title>Set Image Alignment</title>
</head>
<body>
<p>Setting image Alignment</p>
<img src="/html/images/test.png" align="right"/>
</body>
</html>

ඒ ලපේම තමයි පයොදන පින්තුරපේ ප්රgමාණය අපිට අල්ය ඳරිදි වකව් කරගන්නත් පුළුලන් එහිදී පින්තූරපේ උව වශ ඳෂ කියන අගයන් පදක .
ඳෂ . පලනව් කරගනු ෙනලාwidth පවත් උව height පව ගන්නලා ඉන් ඳසු පයොදන අගයන් අපිට .pixel ලලින් පශෝ ප්රගතිතයක් විදියට
පශෝ වශන් කරන්න පුළුලන්.
<html>
<head>
<title>Set Image Width and Height</title>
</head>
<body>
<p>Setting image width and height</p>
<img src="/html/images/test.png" alt="Test Image" width="150" height="100"/>
<img src="/html/images/test.png" alt="Test Image" width="50%" height="60%"/>
</body>
</html>

HTML lists - HTML ැයිව්තු
පලබ් පිටුල විවිධ පතොරතුරු ඉදිරිඳත් කරනවිට ැයිව්තු ආකාරයට ඒලා වශන් කරන්න පුළුලනි එවිට පලබ්පි ටුල කිසියම් පිළිපලකට වකව් වී .
ඉතින් පම් . ඉදිරිඳත් කරන පතොරතුරු ලඩාත් ඳැශැදිලි පලනලා html ල ැයිව්තු පශලත් lists වකව් කරන්පන් පකොපශොමද කියා අපි ෙමු .
office මෘදුකාංගපේත් කරුණු පිළිපලකට වකව් කර පඳන්වීමට විවිධ ැයිව්තු ආකාර තිපෙනලා අපි ඒලාට කියන්පන් .bullet types කියා .
එහිදී තිපෙන්පන් විවිධ පෙෝ,පකොටු,තරු ආදී රඳ එපමන්ම .1,2,3 a,b,c, A,B,C වශ i,ii,iii ආදී පවත් ැයිව්තු ඉදිරිඳත් කරන්න පුළුලන් .html
ල පමම සියලු පේලල් පයොදාගැනීමට භාවිතා කරන elements කිහිඳයක් තිපෙනලා.
<ul> - An unordered list. මින් කියපලන්පන් පිළිපලක් නැති ැයිව්තුලක් කියන එකයි.
<ol> - An ordered list. මින් කියපලන්පන් පිළිපලක් ඇති අංකිත ැයිව්තුලක් කියන එකයි.
<dl> - A definition list. බ්දපකෝ ල තිපෙන ආකාරයක් තමයි පමය එනම් කිසියම් පකටි පයදුමකට අදාෂ දීර්ඝ අර්ථයක් තිපෙන ඒලා .

ඉදිරිඳත් කිරීමටdefinition list භාවිතා කරනලා.
ැයිව්තුලට ඇතුත් කරන දත්ත වශ පතොරතුරු පගොනු කරගැනීම වශා <li> යන tag එක පයොදාගනී.

unordered list කිසියම් විපේෂිත පිළිපලක් පශෝ අංකිත ආකාරයක් පනොමැති දත්ත පශෝ පතොරතුරු ඉදිරිඳත් කරන විට පමම ක්රිමය භාවිතා කරයිපම් වංධා භාවිතා .
කරනhtml tag එක ලන්පන් <ul> පේ .bullet ආකාරයකට පමය නිරඳණය පේ.
<html>
<head>
<title>HTML Unordered List</title>
</head>
<body>
<ul>
<li>Science</li>
<li>Maths</li>
<li>Englsih</li>
<li>ICT</li>
</ul>
</body>
</html>

ඉශත නිදසුපනන් අපිට ැපෙන්පන් වාමාන්යeය(default) ආකාරය පේ .නමුත් අඳට අල්යි නම් එහිදී ැපෙන ශැඩතයන් පලනව් කරගත ශැකිය .
පම් වශාtype attribute පයොදාගනී .
එනම් කුමන ආකාරපේ ශැඩ භාවිතා ක ශැකිද යන්න ඉදිරිඳත් පකපර් .Type attribute වශා
පයොදාගන්පන් square (වමචතුර්),
පරො
disc(කලය පශෝ )circle(ලෘත්ත.පේ )
<html>
<head>
<title>HTML Unordered List</title>
</head>
<body>
<ul type="square">
<li>Science</li>
<li>Maths</li>
<li>Englsih</li>
<li>ICT</li>
</ul>
</body>
</html>

<html>
<head>
<title>HTML Unordered List</title>
</head>
<body>
<ul type="disc">
<li>Science</li>
<li>Maths</li>
<li>Englsih</li>
<li>ICT</li>
</ul>
</body>
</html>

<html>
<head>
<title>HTML Unordered List</title>
</head>
<body>
<ul type="circle">
<li>Science</li>
<li>Maths</li>
<li>Englsih</li>
<li>ICT</li>
</ul>
</body>
</html>

Ordered List - අංකිත ැයිව්තු
ශැඩත පලනුලට කිසියම් අකාරාදී,අංකිත පිළිපලක් අනුල දත්ත පශෝ පතොරතුරු ැයිව්තු ආකාරයට ඉදිරිඳත් කිරීමට ordered List භාවිතා කරයි.
පම් වශා භාවිතා කරන්පන් <ol> tag එක පේ.
<html>
<head>
<title>HTML Ordered List</title>
</head>
<body>
<ol>
<li>Science</li>
<li>Maths</li>
<li>Englsih</li>
<li>ICT</li>
</ol>
</body>
</html>

ඉශත ආකාරය ol ැයිව්තු ල වාමාන්යලය(default) ආකාරය ලන අතර එහිදී 1,2,3 ආදී පව ප්ර තිඳය ැපබ්නමුත් අපිට පලනත් අංකිත පශෝ .
අකාරාදී පිළිපලකින් ැයිව්තුල නිර්මාණය කිරීමට අල්ය නම්,
<ol type="1"> - වාමාන්යාය අංක පව(1,2,3...)
<ol type="I"> - පොකු පරෝම ඉක්කම් (I,II,III...)
<ol type="i"> - කුඩා පරෝම ඉක්කම් (i,ii,iii...)
<ol type="a"> - කුඩා ඉංේරීකසි අකුරු
(a,b,c...)
<ol type="A"> - විා ඉංේරීසි අකුරු(A,B,C...)

වාමාන්යeය අංක පව
<html>
<head>
<title>HTML Ordered List</title>
</head>
<body>
<ol type="1">
<li>Science</li>
<li>Maths</li>
<li>Englsih</li>
<li>ICT</li>
</ol>
</body>
</html>

පොකු පරෝම ඉක්කම්
<html>
<head>
<title>HTML Ordered List</title>
</head>
<body>
<ol type="I">
<li>Science</li>
<li>Maths</li>
<li>Englsih</li>
<li>ICT</li>
</ol>
</body>
</html>

කුඩා පරෝම ඉක්කම්
<html>
<head>
<title>HTML Ordered List</title>
</head>
<body>
<ol type="i">
<li>Science</li>
<li>Maths</li>
<li>Englsih</li>
<li>ICT</li>
</ol>
</body>
</html>

පොකු ඉංේරී>සි අකුරු
<html>
<head>
<title>HTML Ordered List</title>
</head>
<body>
<ol type="A">
<li>Science</li>
<li>Maths</li>
<li>Englsih</li>
<li>ICT</li>
</ol>
</body>
</html>

කුඩා ඉංේරී>සි අකුරු
<html>
<head>
<title>HTML Ordered List</title>
</head>
<body>
<ol type="a">
<li>Science</li>
<li>Maths</li>
<li>Englsih</li>
<li>ICT</li>
</ol>
</body>
</html>

ඉශත වෑම ැයිව්තුලක්ම ආරම්භ ලන්පන් අදාෂ පිළිපලපල් ඳෂමු ආරම්භක අකුපරන් පශෝ ඉක්කමින්ය
.අලව්ථාපලන් පනොමැතිල මැද ව්ථානයකින් ආරම්භය ොගත ශැක

නමුත් අඳට අල්යම නම් ඳෂමු .

උදාශරණ පව 1,2,3 පව ඳටන් පනොපගන 4,5,6 පව 4න් ආරම්ෙය ොගත ශැකිය පම් වශා .start attribute පයොදාගත ශැකිය ඉන් අදශව් .
.කරනු ෙන්පන් කුමන තැනින් ආරම්ෙය ගත යුතුද යන්නයි
<ol type="1" start="4"> - 4පලනි අංකපේ සිට ආරම්භ පේ.
<ol type="I" start="4"> - IVපලනි පරෝම ඉක්කපම් සිට ආරම්භ පේ.
<ol type="i" start="4"> - ivපලනි කුඩා පරෝම ඉක්කපම් සිට ආරම්භ පේ.
<ol type="a" start="4"> - d අකුපර් සිට ආරම්භ පේ.
<ol type="A" start="4"> - D අකුපර් සිට ආරම්භ පේ.
<html>
<head>
<title>HTML Ordered List</title>
</head>
<body>
<ol type="i" start="4">
<li>Science</li>
<li>Maths</li>
<li>Englsih</li>
<li>ICT</li>
</ol>
</body>
</html>

HTML Definition Lists - අර්ථ විේරුශ ැයිව්තු
ඔෙ බ්දපකෝ පශෝ වි්ලපකෝ (dictionary or encyclopedia) භාවිතා කරනලා නම් දැකා ඇති කුඩා අර්ථ තිපෙන,පකටි පයදුම් ල විා
අර්ථ වශ පයදුම්ද ක්ලා තිපෙන ආකාරය .ඉතින් පමලැනි ආකාරපේ ඉදිරඳත් කිරීම් Definition Lists පශලත් අර්ථ විදශා දැක්වීම් ැයිව්තු පව
ශැඳින්පලනලා.
html ලදී පමලැනි ැයිව්තු නිර්මාණය කිරීමට ප්ර්ධාන ලපයන් භාවිතා කරනtags ලර්ග තුනක් තිපෙනලා.
<dl> ... </dl> - ැයිව්තුපේ ආරම්භය වශ අලවානය වශා පයොදාගනී.
<dt> - පකටි පයදුම
<dd> - පකටි පයදුපම් දිගු අර්ථය
<html>
<head>
<title>HTML Definition List</title>
</head>
<body>
<dl>
<dt><b>HTML</b></dt>
<dd>This stands for Hyper Text Markup Language</dd>
<dt><b>HTTP</b></dt>
<dd>This stands for Hyper Text Transfer Protocol</dd>
</dl>
</body>
</html>

HTML Links පලබ් පිටුලක අනිලාර්පයන්ම තිපෙන පදයක් තමයි links කියන්පන් එක් පිටුලකින් තලත් පිටුලකට පශෝ පලබ් අඩවියකට වම්ෙන්ධ වීමට ., එපශමත්
නැතිනම් කිසියම් file එකක් ොගත කරගැනීමට , ගීතයක්, වීඩිපයෝලක් play කිරීමට පශෝ පින්තූරයක් මත click කිරීපමන් කිසියම් කාර්යක්
කරගැනීමට links භාවිතා කරනලා පම් .links ලට hyperlinks කියා අපි කියනලා ඉතින් පමලැනි .links text, image, email ආකාරයට
නිර්මාණය කරන්න පුළුලන්.

links වශා භාවිතා කරන tag එක පව <a> පයොදාගන්නලා පමය .anchor tag පව ශඳුන්ලනලාඉතින් පම් . <a>...</a> tags තු ඇති ඕනෑම
ආකාරපේ document එකක් link එකක් ෙලට ඳරිලර්තනය කරනලා ඳශත වර උදාශරණපයන් පඳන්නුම් කරන්පන් . <a> tag එකක් භාවිතාලන
ආකාරයයි.
<a href="Document URL" ... attributes-list>Link Text</a>
පමහි href මඟින් අර්ථ දැක්පලන්පන් Hypertext REFerence යන්නයි එනම් අදාෂ .Hypertext වම්ඳත තිපෙන්පන් පකොතනද යන ලගයි අඳපේ.
පලබ් අඩවියlink එකක් පව නිර්මාණය කිරීමට පයොදාගන්නා ආකාරය ඳශතින් දැක්පලනලා.
<html>
<head>
<title>Hyperlink Example</title>
</head>
<body>
<p>Click following link</p>
<a href="http://www.dailyict.lk">Daily ICT</a>
</body>
</html>

Target Attribute ඔෙ පලබ් අඩවි ල වැරිවරන විට විවිධ ආකාරපේ links මත click කරනලා පන එවිට එම.link එකට අදාෂ පලබ් පිටුල පශෝ අදාෂ document එක
විලෘත ලන ක්ර මයක් තිපෙනලා
, වමශර links පලබ් browser එපක් එම tab එපක්ම,එපශමත් නැත්තන් එම පිටුල තුම දිග ශැපරනලා නැතිනම් .
එපවේත් නැති නම් අලුත් පලබ් . අලුත් ටැබ් එකක විලෘත පලනලාbrowser window එකක් මඟින් විලෘත පලනලා පම් ආකාරයට .link එකක් මඟින්
අදාෂ පකොටව විලෘත ලන ව්ථානය පකපවේ නිර්මාණය විය යුතුද යන්න පිළිෙල වකව් ක ශැකි ක්රoමයට තමයි
target attribute කියා
කියන්පන් .target,එපශමත් නැතිනම් ඉක්කගත ව්ථානය වකව් ක ශැකි ආකාර කිහිඳය තමයි ඳශතින් දැක්පලන්පන්
.
_blank - නල tab එකක පශෝ නල window එකක අදාෂ document එක විලෘත වීම සිදුපලනලා..
_self - link එකට අදාෂ document එක එම රාමුල තුම විලෘත පලනලා.
_parent - අදාෂ document එක මේ රාමුල
ප්රකධාන
..
රාමුල තුම විලෘත පලනලා/
_top - අදාෂ document එක වම්පූර්ණ කවුළුල තුම විලෘත වීම සිදුපලනලා.
targetframe - කිසියම් ඉක්කගත රාමුලක් තු අදාෂ document එක විලෘත වීම සිදුපලනලා.

1. Download Links පගොඩක් පලාලට ඔෙ අන්තර්ජාපයන් විවිධ ආකාරපේ files ොගතකරපගන ඇතිපන්. එහිදී අපි පයොදාගන්පනත් links තමයි. එපශනම් දන් අපි
ෙමු පකොපශොමද පම් download links නිර්මාණය කරන්පන් කියා. එය ශරිම පල්සියි. අපි එහිදී link එක විදියට පදන්න ඕන ොගත කිරීමට
තිපෙන file එක,එපශමත් නැත්තන් ඒ වම්ඳත්(resources) තිපෙන ව්ථානයයි.
<html>
<head>
<title>Download Link Example</title>
</head>

<a href="http://www.dailyict.com/page.pdf">Download PDF File</a>
</body>
</html>
2. HTML email link පමයත් links ල විපේ අලව්තාලක්. නමුත් පමහි කිසියම් ආකාරපේ අලදානමක් තිපෙනලා. පමොකද ඔෙ ඔපබ් පලබ් පිටුල තු වාමාන්යතය html
භාවිතා කර email link එකක් පයදුලපශොත් එය තුන්පලනි ඳාර්ලයන්ට ොපගන ඔවුන්පේ විවිධ අනල්යා ේයාrඳාර කටයුතු ලට පයොදාගන්න
පුළුලන්. අපි අර emails ල spam කියා කියන්පන්.අන්න එපශම spam emails අපිට පගොඩක් ඇවිත් කරදර පලන්න පුළුලනි.
ඉතින් පම් නිවා PHP ලපේ පලනත් භාා භාවිතා කරා දත්ත එකතු කිරීමට ආරක්ාකාරී web forms නිර්මාණය කරන්න පුළුලන්. නමුත් අපි
මලික html පකොටව් ඉපගන ගන්න අල්යා නිවාemail tag එක ගැන කතා කරමු. පම් වශා අපි mailto කියන එක භාවිතා කරනලා.
<a href= "mailto:abc@example.com ">Send Email</a>
ඉතින් කිසියම් පකපනක් පම් link එක මත click ක විට අඳපේ ඳරිඝනකපේ ව්ථාඳනය කර තිපෙන ඕනෑම email මෘදුකාංගයකින් email එකක්
යැවීමට අල්ේ ඳසුබිම නිර්මාණය පලනලා. පෙොපශෝ විට Windows ඳරිඝනක ල නම් ඔෙ Office මෘදුකාංගය ව්ථාඳනය කර තිපබ්නම් Outlook
Expresse ශරශා එය විලෘත පලනලා. නමුත් ඔපබ් ඳරිඝනකපේ කිසිම email වම්ෙන්ධ මෘදුකාංගයක් නැතිනම් පමය ලැඩ කරන්පනත් නැශැ.
3. Image Hyperlinks අපිට links නිර්මාණය කරන්න පුළුලන් තලත් ක්රෙමයක් තමයි කිසියම් රඳයකටlink එකක් ආරඨ කිරීම. ඒ කියන්පන් image එකක් මත click
කෂවිට කිසියම් පලබ් පිටුලකට යාමට පශෝ file එකක් download කිරීපම් ශැකියාල ොදීම.
පගොඩක් පලාලට download button එක වශා පලබ් පිටුල තිපෙන්පන් වාමාන්යමය රඳයක්.එයට අදාෂ file එපක් link එක ොදී එය
download අලව්ථාලට ඳත්කර තිපෙනලා.
<html>
<head>
<title>Image Hyperlink Example</title>
</head>
<body>
<p>Click following link</p>
<a href="http://www.dailyict.com " target="_self">
<img src="/images/logo.png" alt="Daily ICT" border="0"/>
</a>
</body>
</html>
ඉශත උදාශරණපේ alt යන්පනන් අදශව් ලන්පන් alternative යන්නයි එනම් විකල්ඳ කියන අදශවයි. පමය පයොදන්පන් වමශර අලව්ථාල පලබ්
පිටුල නිලැරදිල load පනොවී එහි තිපෙන රඳ ආදිය පනොපඳනී යන්න පුළුලන්. එවිට ඒ පලනුලට text එකක් පව අදාෂ link එක නිරඳණය කිරීමට
තමයි alt tag එක භාවිතා කරන්පන්.
HTML FONTS - පලබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීපම්දී එය ෙන අයට ප්රි්් යමනාඳ අඩංගු පේලල් ඳශසුපලන් කියවිය ශැකි පව ඉදිරිඳත් කිරීම ක
යුතුය. එවිට විපේපයන් වැකිය යුතු කරුණක් ලන්පන් පයොදාගන්නා අකුරු ල ප්රයමාණය
,ලර්ණය වශ ශැඩය පේ. අකුරු ල ශැඩය ( font face)
වශ ලර්ණය වම්පූර්ණපයන්ම රදා ඳලතින්පන් පලබ් ඳරිශීනය කරන ඳරිඝනකය වශ web browser මතය. නමුත් අපිට පලබ් අඩවිය වශා විවිධ
ශැඩයන් (styles), ප්රඳමාණයන් වශ ලර්ණයන් පයදීම වශා
html ලදී <font> tag පයොදාගත ශැකිය. එපමන්ම පලබ් පිටුපේ පශෝ පලබ් අඩවිපේ
ඇති සියලුම අකුරු එකම ප්ර මාණයකින්,එකම ලර්ණයකින් වකව් කරගැනීමට <basefont> පයොදාගත ශැකිය. <font> tag වමඟ එහි ප්රශමාණය
,
ලර්ණය වශ ශැඩය වකව් කිරීමට පිලිපලලින් size, color, and face යන attributes පයොදාගනී.
Font Size කුඩාම Font Size එක 1 ලන අතර විාතම අගය 7 පේ. මලික අලව්ථාපේ (default) ඇති font ප්ර මාණය ලන්පන්
3 පේ.
<html>
<head>
<title>Setting Font Size</title>
</head>
<body>
<font size="1">This is Font size 1</font><br />
<font size="2">This is Font size 2</font><br />
<font size="3">This is Font size 3</font><br />

<font size="4">This is Font size 4</font><br />
<font size="5">This is Font size 5</font><br />
<font size="6">This is Font size 6</font><br />
<font size="7">This is Font size 7</font>
</body>
</html>

Font Face පලබ් අඩවිපේ භාවිතා කරන විවිධ text පකොටව් වශා විවිධ fonts ලර්ග පයොදාගත ශැකිය. නමුත් පලබ් අඩවිය නරඹන පුේගයාපේ ඳරිඝනකපේ
අදාෂ fonts ලර්ග ව්ථාඳනය කර පනොමැති නම්එ ම පලබ් අඩවිපේ පයොදා ඇති fonts නිරඳණය පනොපේ. එවිට එම ඳරිඝනකය තු ඇති fonts
ලට අනුල පලබ් අඩවිය නිරඳණය කරයි.
<html>
<head>
<title>Font Face</title>
</head>
<body>
<font face="Tim es New Roman" size="5">Times New Roman</font><br />
<font face="Verdana" size="5">Verdana</font><br />
<font face="Comic sans MS" size="5">Comic Sans MS</font><br />
<font face="WildWest" size="5">WildWest</font><br />
<font face="Bedrock" size="5">Bedrock</font><br />
</body>
</html>

Font Color අපිට පලබ් අඩවියකට විවිධ ලර්ණ පයදිය ශැකිය. නමුත් පලබ් අඩවිය නැරඹීමට ඳශසු,කියවිය ශැකි වැශැල්ලු, ා ලර්ණයන් පයොදාගැනීම ක යුතුය.
color attribute මඟින් අල්යද ලර්ණයන් වැකසීම ක ශැක. පයොදන ලර්ණයන් අදාෂ නමින් පශෝ ේදමය පක්තයන් ( hexadecimal code)
පගන් පයදිය ශැක.
<html>
<head>
<title>Setting Font Color</title>
</head>
<body>
<font color="#FF00FF">This is pink</font><br />
<font color="red">This is red</font>
</body>
</html>

HTML tables ( HTML ලගු )
පලබ් පිටු තු පින්තූර ,අකුරු,ලගු ආදිය පිළිපලකට වකව් කරගැනීම වශා html tables භාවිතා කරයි. පමහිදී තිරව් වශ සිරව් පප්ළි ල ඇති
cells(පකෝ) තුට දත්ත ඇතුත් කිරීපමන් පිළිපලකට වකව් කරගැනීපම් ශැකියාල ැපබ්.
පමහිදී tables නිර්මාණය කිරීම වශා භාවිතා කරන tag එක ලන්පන් <table> පේ. <tr> නම් tag එක මඟින් පප්ළි නිර්මාණය වීම කරන අතර
<td> පශලත් table data ඇතුත් ලන පව data cells නිර්මාණය වීම සිදුකරයි.
<html>
<head>
<title>HTML Tables</title>
</head>
<body>
<table border="1">
<tr>
<td>Row 1, Column 1</td>
<td>Row 1, Column 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Row 2, Column 1</td>
<td>Row 2, Column 2</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Table heading ලගුලක් පඳොතක ලිේලත් අපි එයට මාතෘකාලක් පයොදනලා පන්ද. ඉතින් html ලදීත් අපි ලගුලක් නිර්මාණය කරනවිට එයට මාතෘකාලක් පයදීම
කරනලා. ඉතින් පම් වශා භාවිතා කරන tag එක ලන්පන් <th> පේ. <td> tag එක පලනුලට පයපදන tag එකක් පව <th> tag එක පමහිදී
භාවිතා කරනලා.
<html>
<head>
<title>HTML Table Header</title>
</head>
<body>
<table border="1">
<tr>
<th>Name</th>
<th>Salary</th>
</tr>
<tr>
<td>Saman</td>
<td>5000</td>
</tr>
<tr>
<td>Kamal</td>
<td>7000</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Cellpadding and Cellspacing Attributes ලගුපේ ඇති පකෝ (cells) ල වශ පකෝ අතර සුදු හිව් අලකා වකව් කරගැනීම වශා Cellpadding and Cellspacing Attributes පයොදාගනී.
පමය tables ල ඇති විපේ අලව්තාලක් පව වැපක්.
Cellpadding මඟින් පකෝල මායිපම් ( border) ඳෂ වකව් පකපරන අතර Cellspacing මඟින් cell එකක ඇතුපල් අන්තර්ගතපේ සිට එහි
මායිමට (border) ඇති දුර වකව් කිරීම සිදුපේ.
<html>
<head>
<title>HTML Table Cellpadding</title>
</head>
<body>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="5">
<tr>
<th>Name</th>
<th>Salary</th>
</tr>
<tr>

<td>Saman</td>
<td>5000</td>
</tr>
<tr>
<td>Kamal</td>
<td>7000</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Colspan and Rowspan Attributes Colspan යනු සිරව් පප්ළි පදකක් පශෝ ඊට ලැඩි ප්රiමාණයක් තනි සිරව් පප්ළියකට වංයුක්ත කිරීමට පයොදාගන්නා
attribute එක පේ.
Rowspan යනු තිරව් පප්ළි පදකක් පශෝ ඊට ලැඩි ප්රiමාණයක් තනි තිරව් පප්ළියකට වංයුක්ත කිරීමට පයොදාගනී.
<html>
<head>
<title>HTML Table Colspan/Rowspan</title>
</head>
<body>
<table border="1">
<tr>
<th>Column 1</th>
<th>Column 2</th>
<th>Column 3</th>
</tr>
<tr><td rowspan="2">Row 1 Cell 1</td><td>Row 1 Cell 2</td><td>Row 1 Cell 3</td></tr>
<tr><td>Row 2 Cell 2</td><td>Row 2 Cell 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Row 3 Cell 1</td></tr>
</table>
</body>
</html>

Tables Backgrounds නිර්මාණය කරනු ෙන table ල ඳසුබිම වශා ලර්ණ පශෝ රඳ පයදීමට ක්ර3මපේදයක් ඇත. පම් වශා
bgcolor attribute වශ background
attribute පයොදාගනී.
* bgcolor attribute - වම්පූර්ණ table එකට පශෝ table එක තු ඇති පකෝ ලට ලර්ණ පයදීමට bgcolor attribute පයොදාගනී.
* background attribute - වම්පූර්ණ ලගුලටම පශෝ ලගුපේ ඇති පකෝ ලට රඳයක් ඳසුබිම පව වකව් කිරීමට
background attribute
පයොදාගනී.
bgcolor attribute –
<html>
<head>
<title>HTML Table Background</title>
</head>
<body>
<table border="1" bordercolor="red" bgcolor="yellow">
<tr>
<th>Column 1</th>
<th>Column 2</th>
<th>Column 3</th>
</tr>
<tr><td rowspan="2">Row 1 Cell 1</td><td>Row 1 Cell 2</td><td>Row 1 Cell 3</td></tr>
<tr><td>Row 2 Cell 2</td><td>Row 2 Cell 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Row 3 Cell 1</td></tr>
</table>
</body>
</html>

background attribute <html>
<head>
<title>HTML Table Background</title>
</head>
<body>
<table border="1" bordercolor="green" background="/images/test.png">
<tr>
<th>Column 1</th>
<th>Column 2</th>
<th>Column 3</th>
</tr>
<tr><td rowspan="2">Row 1 Cell 1</td><td>Row 1 Cell 2</td><td>Row 1 Cell 3</td></tr>
<tr><td>Row 2 Cell 2</td><td>Row 2 Cell 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Row 3 Cell 1</td></tr>
</table>
</body>
</html>

Table Height and Width table එකක උව වශ ඳෂ අපිට අල්ය> ඳරිදි වකව් කරගැනීම වශා height and width යන attributes භාවිතා කරයි. පමහිදී උව වශ ඳෂ
වශා පයොදන අගයන් pixel ලලින් පශෝ percentage(ප්ර්තිතයක්) පව ඉදිරිඳත් ක ශැකිය.
<html>
<head>
<title>HTML Table Width/Height</title>
</head>
<body>
<table border="1" width="400" height="150">
<tr>
<td>Row 1, Column 1</td>
<td>Row 1, Column 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Row 2, Column 1</td>
<td>Row 2, Column 2</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Table Caption Table එකක් වශා ශීර් ඳාඨයක් පයදීම මින් අදශව් පකපර්.
<html>
<head>
<title>HTML Table Caption</title>
</head>
<body>
<table border="1" width="100%">
<caption>This is the caption</caption>
<tr>
<td>row 1, colum n 1</td><td>row 1, colum nn 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, colum n 1</td><td>row 2, colum nn 2</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Nested Tables Table එකක් තු තලත් table එකක් නිර්මාණය කිරීම මින් අදශව් කරයි.
<html>
<head>
<title>HTML Table</title>
</head>
<body>
<table border="1" width="100%">
<tr>
<td>
<table border="1" width="100%">
<tr>
<th>Name</th>
<th>Salary</th>
</tr>
<tr>
<td>Saman</td>
<td>5000</td>
</tr>
<tr>
<td>Kamal</td>
<td>7000</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

