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1 Introducere

Acest generator html este asemanator cu Markdown. El primeste la input un
fisier ce contine string-uri si Variabile sau Simboluri cu ajutorul carora va pro-
duce ca si output codul html corespunzator input-ului dat. Acest generator este
realizat cu ajutorul framework − uluiK.

2 Pasii proiectului

- paragrafe
- headere
- bold text
- highlighted text
- deleted text
- italic text
- liste neordonate
- liste ordonate
- link-uri
- imagini
- youtube link cu imagine
- tabele
- meniu drop down

3 Comenzi pentru generator

1. Pentru a crea un paragraf, inaintea string − ului vom avea simbolul @.

2. Pentru a crea header-ele (< h1 >,< h2 >, ..., < h6 >) din html, inaintea
string − ului vom folosi simbolul # pentru < h1 >, ## pentru < h2 >, ... ,
respectiv ###### pentru < h6 >.

3. Pentru a scrie textul cu Bold , vom incadra string − ul intre 2 variabile
identice cu numele B.
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4. Pentru a folosi Highlight pe o bucata de text vom incadra string-ul re-
spectiv intre 2 variabile identice cu numele H.

5. Pentru a afisa un string taiat de o linie orizontala in html vom incadra
string-ul respectiv in input intre 2 simboluri identice −.

6. Pentru a avea efectul ”Italic” pe un string, vom incadra string-ul respec-
tiv intre 2 variabile identice cu numele EM .

7. Pentru a crea o lista neordonata vom utiliza * pentru a indica inceputul
listei. Toate string-urile ce urmeaza dupa simbolul * vor fi elemente din lista
noastra neordonata.

8. Pentru a crea o lista ordonata vom utiliza 123 pentru a indica inceputul
listei. Toate string-urile ce urmeaza dupa numarul 123 vor fi elemente din lista
noastra ordonata.

9. Pentru a adauga link-uri vom scrie link−ul intre ” si intre [], spre exemplu
[”www.google.ro”] iar orice string urmeaza dupa ] va fi textul peste care se va
pune link-ul.

10. Pentru a adauga link-uri vom scrie link − ul intre ” si intre [], spre
exemplu [”www.google.ro”] iar pentru a adauga titlu link-ului vom folosi ””,
spre exemplu [”www.google.ro”]”Google”. Orice string urmeaza dupa } va fi
textul peste care se va pune link-ul, [”www.google.ro”]{”Google”}”Click aici
pentru a fi redirectionat la google.ro”.

11. Pentru a adauga o imagine, vom scrie intre < si >, un string cu referinta
imaginii, intre ” vom scrie pozitionarea imagini (optional), latimea intre ” si
inaltimea asemeni latimii (optional).

2


