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 Η HTML εύναι το ακρωνύμιο των λϋξεων HyperText Markup 
Language, δηλ. Γλώςςα Χαρακτηριςμού Υπερ-Κειμϋνου και 
βαςύζεται ςτη γλώςςα SGML, Standard Generalized Markup 
Language, που εύναι ϋνα πολύ μεγαλύτερο ςύςτημα επεξεργαςύασ 
εγγρϊφων. 

 

 Η HTML ορύζει ϋνα ςύνολο κοινών ςτυλ για τισ Web ςελύδεσ, 
όπωσ τύτλοι (titles), επικεφαλύδεσ (headings), παρϊγραφοι 
(paragraphs), λύςτεσ (lists) και πύνακεσ (tables). Ορύζει επύςησ 
ςτυλ χαρακτόρων, όπωσ η ϋντονη γραφό (boldface) και οι 
ενότητεσ κώδικα. 

 

 Κϊθε ςτοιχεύο ϋχει ϋνα όνομα και περιϋχεται μϋςα ςτα ςύμβολα 
<>, που αποκαλούνται tags (ετικϋτεσ). Όταν γρϊφουμε μια Web 
ςελύδα με την HTML, ςτην ουςύα δύνουμε τύτλουσ ςτα διϊφορα 
ςτοιχεύα τησ ςελύδασ μ’ αυτϊ τα tags 
 

Ειςαγωγι ςτθν HTML 



 Οι φυλλομετρητϋσ, μαζύ με τη δυνατότητϊ τουσ να ανακτούν 
ςελύδεσ από το Web, λειτουργούν επύςησ και ςαν μορφοποιητϋσ 
για την HTML. Όταν διαβϊζουμε μια ςελύδα γραμμϋνη με την 
HTML ς’ ϋναν φυλλομετρητό, ο φυλλομετρητόσ διαβϊζει 
(διερμηνεύει) τα tags τησ HTML και μορφοποιεύ το κεύμενο και τισ 
εικόνεσ ςτην οθόνη. 
 

 Διαφορετικού φυλλομετρητϋσ, οι οπούοι τρϋχουν ςε διαφορετικούσ 
υπολογιςτϋσ, μπορεύ να αντιςτοιχύζουν διαφορετικϊ ςτυλ ςε κϊθε 
ςτοιχεύο μιασ ςελύδασ. Αυτό ςημαύνει ότι οι ςελύδεσ που 
δημιουργούμε με την HTML μπορεύ να δεύχνουν εντελώσ 
διαφορετικϋσ από ςύςτημα ςε ςύςτημα και από φυλλομετρητό ςε 
φυλλομετρητό. Δηλαδό, οι πραγματικϋσ πληροφορύεσ και οι 
ςύνδεςμοι που περιϋχουν οι ςελύδεσ μασ θα εύναι πϊντα εκεύ, αλλϊ 
η εμφϊνιςη των ςελύδων ςτην οθόνη θα εύναι διαφορετικό 

 

Ειςαγωγι ςτθν HTML 



Δομι Αρχείου HTML 



Κφριεσ Ετικζτεσ τθσ HTML 
 <HTML> 

 Αυτό το ςτοιχεύο δηλώνει ςτο φυλλομετρητό ότι το αρχεύο περιϋχει 
πληροφορύα ςε κώδικα HTML.  

 Αυτό δηλώνεται και από την κατϊληξη του αρχεύου .html  

 <HEAD> 

 Σο ςτοιχεύο head προςδιορύζει το πρώτο μϋροσ του εγγρϊφου ςε κώδικα 
HTML.  

 <BODY> 

 Σο δεύτερο μϋροσ του εγγρϊφου HTML εύναι το body, που περιλαμβϊνει 
το περιεχόμενο του εγγρϊφου.  

 To περιεχόμενο του body εύναι αυτό που φαύνεται μϋςα ςτην περιοχό 
ιςτοςελύδασ του φυλλομετρητό.  



Ετικζτεσ ςτο HEAD 
 <TITLE> 
 Σο ςτοιχεύο αυτό περιϋχει τον τύτλο του εγγρϊφου και προςδιορύζει το 

περιεχόμενό του. Ο τύτλοσ φαύνεται ςτην μπϊρα τύτλου του 
φυλλομετρητό. Επύςησ φαύνεται ςτη λύςτα ςελιδοδεικτών κϊποιου, γι’ 
αυτό διαλϋγουμε κϊτι μοναδικό, ςαφϋσ και ςχετικϊ ςύντομο. 
Φρηςιμοποιεύται για την αναγνώριςη μιασ ιςτοςελύδασ ςτισ μηχανϋσ 
αναζότηςησ.  

 

 <META> 
 Περιϋχει πληροφορύα ςχετικό με το ϋγγραφο, όπωσ την ημερομηνύα 

δημιουργύασ του, το ςυγγραφϋα, πληροφορύα για τα δικαιώματα του 
δημιουργού, λϋξεισ κλειδιϊ κλπ. Εύναι χρόςιμη για εξυπηρετητϋσ, 
φυλλομετρητϋσ αλλϊ δεν εύναι ορατό από το χρόςτη. Δύο τύποι ετικετών 
<meta>, εύτε με το χαρακτηριςτικό name εύτε με το χαρακτηριςτικό 
http-equiv.  



Σχόλια 
 Για την προςθόκη ςχολύων ςε αρχεύα HTML, ώςτε να εύναι πιο 

ευανϊγνωςτοσ ο κώδικασ, γρϊφουμε: 
 

Παρϊδειγμα: 

<!-- your comments here --> 
 

 

 Σα ςχόλια ςτην HTMLμπορεύ να καταλαμβϊνουν περιςςότερεσ από μια 
γραμμϋσ : 

 

Παρϊδειγμα: 

<!-- and so is this one, ……………………………………………………………… 
……………………………… which occupies more than one line --> 



Η Ετικζτα TITLE 

<HEAD> 

<TITLE> Η πρώτη μου ςελύδα </TITLE> 

</HEAD>  

 



Ετικζτεσ <BODY BG COLOR> 
Για να αλλϊξουμε το χρώμα του φόντου μιασ ςελύδασ, 
προςθϋτουμε την ιδιότητα BGCOLOR ςτο tag <BODY>, 
δύνοντασ απλϊ το όνομα του χρώματοσ ςαν τιμό ςτην ιδιότητα 
BGCOLOR, ωσ εξόσ: 
 

 <BODY BGCOLOR=red> 

 <BODY BGCOLOR=yellow> 

 

ΗΜΕΙΩΗ: 

Τπϊρχει και η δυνατότητα οριςμού των RGB τιμών μϋςω τριών 
δεκαεξαδικών αριθμών  
 

 <BODY BGCOLOR="=#FFFFDD"> 



Ετικζτεσ <BODY BG COLOR> 



Ετικζτεσ <FONT> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Text color 
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
 Κεύμενο χωρύσ μορφοπούηςη.<br> 
 <font color=red> 
  Κεύμενο με χρώμα γραμματοςειρϊσ κόκκινο.<br> 
 </font> 
 <font size=+2> 
  Κεύμενο με μεγαλύτερο μϋγεθοσ κατϊ δύο μονϊδεσ.  
 </font> 
</BODY> 
</HTML> 



Ετικζτεσ <FONT> 



Ετικζτεσ <BODY> 
 <Hi>…</Hi> 

Ετικϋτα επικεφαλύδων. Η ετικϋτα αυτό χρηςιμοποιεύται για να 
καθορύςει το μϋγεθοσ γραμματοςειρϊσ του κειμϋνου που 
περιλαμβϊνει.  

Σο i εύναι μύα παρϊμετροσ η οπούα παύρνει τιμϋσ από το 1 ϋωσ το 
6. To H1 εύναι η μεγαλύτερη ςε μϋγεθοσ επικεφαλύδα και το H6 η 
μικρότερη. 

Αφόνει μύα κενό γραμμό πριν και μετϊ το κεύμενο που 
επηρεϊζουν.  

 
Σύνταξη: <Hi>Κείμενο Επικεφαλίδασ</Hi>  



Ετικζτεσ <H1> ζωσ <Η6> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Οι επικεφαλύδεσ ςτην HTML</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
 <H1>Πρώτο επύπεδο μεγϋθουσ</H1>  
 <H2>Δεύτερο επύπεδο μεγϋθουσ</H2> 
 <H3>Σρύτο επύπεδο μεγϋθουσ</H3> 
 <H4>Σϋταρτο επύπεδο μεγϋθουσ</H4> 
 <H5>Πϋμπτο επύπεδο μεγϋθουσ</H5> 
 <H6>Έκτο επύπεδο μεγϋθουσ</H6> 
</BODY> 
</HTML> 



Ετικζτεσ <H1> ζωσ <Η6> 



Ετικζτεσ του <BODY> 
 <P>…</P> 
Δηλώνει το ξεκύνημα μιασ νϋασ παραγρϊφου 
Κϊθε περιττό κενό και χαρακτόρασ επιςτροφόσ αυτόματα 
ςυμπιϋζεται ςε ϋνα μοναδικό κενό όταν το ϋγγραφο απεικονιςτεύ 
ςτον φυλλομετρητό.  
Προςθϋτει μύα κενό γραμμό πριν την παρϊγραφο που 
δημιουργεύ.  
 
 <BR> 
Αναγκϊζει μια αλλαγό γραμμόσ χωρύσ κϊποιο επιπρόςθετο κενό 
μεταξύ των γραμμών.  
 
 <HR> 
Δημιουργεύ μια οριζόντια γραμμό.  



Χωρίσ Ετικζτεσ BR και P 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> ελύδα με απλό κεύμενο </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

ΠΡΟΟΦΗ: 
 

Περιςςότερα του ενόσ κενϊ μεταξύ λϋξεων,  

ό κενϋσ γραμμϋσ,  

αγνοούνται από το φυλλομετρητό.  
 

Γι’ αυτό το λόγο θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύτε τισ αντύςτοιχεσ 
ετικϋτεσ.   

</BODY> 

</HTML>  



Χωρίσ Ετικζτεσ BR και P 



Ετικζτεσ BR και P 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> ελύδα με απλό κεύμενο </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

ΠΡΟΟΦΗ: <HR> 

<P> Περιςςότερα του ενόσ κενϊ μεταξύ λϋξεων, <BR> 

ό κενϋσ γραμμϋσ, <BR> 

αγνοούνται από το φυλλομετρητό.  

<P> Γι’ αυτό το λόγο θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύτε τισ αντύςτοιχεσ 
ετικϋτεσ.   

</BODY> 

</HTML>  



Ετικζτεσ BR και P 



Ετικζτεσ Μορφοποίθςθσ Ι 
 <B>…</B>  

Εμφανύζει το κεύμενο που περιλαμβϊνει με ϋντονα γρϊμματα (bold)  

 

 <I>…</I>  

Εμφανύζει το κεύμενο που περικλεύει με πλϊγια γραφό (italic)  

 

 <U>…</U>  

Εμφανύζει το κεύμενο που περικλεύει υπογραμμιςμϋνο (underlined) 



<HTML> 
<HEAD> 
 <TITLE> Φρόςη ετικετών διαμόρφωςησ κειμϋνου </TITLE> 
</HEAD> 
 <BODY> 
  <B>Έντονη γραφό (bold) </B> <BR> 
  <I>Πλϊγια Γραφό</I><BR> 
  <U>Τπογραμμιςμϋνο κεύμενο</U><P> 
 </BODY> 
</HTML>  

Ετικζτεσ Μορφοποίθςθσ Ι 



Ετικζτεσ Μορφοποίθςθσ Ι 



Ετικζτεσ Μορφοποίθςθσ ΙΙ 
 <SMALL>…</SMALL>  

Εμφανύζει το κεύμενο που περικλεύει με μικρού μεγϋθουσ 
χαρακτόρεσ  

 

 <BIG>…</BIG>  

Εμφανύζει το κεύμενο που περιλαμβϊνει με μεγϊλου μεγϋθουσ 
χαρακτόρεσ  

 

 <STRONG>…</STRONG>  

Περιλαμβϊνει κεύμενο ςτο οπούο δύνεται μεγϊλη ϋμφαςη. Σο 
κεύμενο εμφανύζεται με ϋντονη γραφό. 



Ετικζτεσ Μορφοποίθςθσ ΙΙ 
<HTML> 
<HEAD> 
 <TITLE> Φρόςη ετικετών διαμόρφωςησ κειμϋνου </TITLE> 
</HEAD> 
 <BODY> 
  <SMALL>Γραφό με μικρϊ γρϊμματα</SMALL><BR> 
  <BIG>Γραφό με μεγϊλα γρϊμματα</BIG><BR> 
  <STRONG>Έντονη γραφό</STRONG><BR> 
 </BODY> 
</HTML>  



Ετικζτεσ Μορφοποίθςθσ ΙΙ 



Ετικζτεσ Μορφοποίθςθσ ΙΙΙ 
 <SUB>…</SUB>  

Εμφανύζει το κεύμενο με μορφό εκθϋτη. 

 

 <SUP>…</SUP>  

Εμφανύζει το κεύμενο με μορφό δεύκτη. 

 

 <S>…</S>  

Εμφανύζει το κεύμενο με διακριτό διαγραφό. 

 

 <ΤΤ>…</ΤΤ>  

Περιλαμβϊνει κεύμενο το οπούο ϋχει γραμματοςειρϊ γραφομηχανόσ. 



Ετικζτεσ Μορφοποίθςθσ ΙΙΙ 
<HTML> 
<HEAD> 
 <TITLE> Φρόςη ετικετών διαμόρφωςησ κειμϋνου </TITLE> 
</HEAD> 
 <BODY> 
  Δεύκτησ <SUB>α</SUB><BR> 
  Δεύκτησ<SUP>β</SUP><BR> 
  <S>Διακριτό διαγραφό</S><BR> 
  <TT>Γραφό με γραμματοςειρϊ γραφομηχανόσ</TT> 
 </BODY> 
</HTML>  



Ετικζτεσ Μορφοποίθςθσ ΙΙΙ 



Κινοφμενο κείμενο 
<HTML> 
<HEAD> 
 <TITLE> ελύδα με κινούμενο κεύμενο</TITLE> 
</HEAD> 
 <BODY> 
  <MARQUEE>  
   Ειςαγωγό ςτην Επιςτόμη των Τπολογιςτών 
  </MARQUEE>  
 </BODY> 
</HTML>  



Κινοφμενο κείμενο 



Στοίχιςθ 

<HTML> 
<HEAD> 
 <TITLE>τούχιςη κειμϋνου </TITLE> 
</HEAD> 
 <BODY> 
 <H1 ALIGN=CENTER> Σμόμα Πληροφορικόσ </H1> 
 <P ALIGN=LEFT>  
  Ειςαγωγό ςτην Επιςτόμη των Τπολογιςτών</P> 
 <H2 ALIGN=RIGHT>Α΄ Εξϊμηνο</A> 
 <H2 ALIGN=RIGHT>2008-09</A> 
</BODY> 
</HTML>  

Για να ςτοιχύςουμε μια μεμονωμϋνη επικεφαλύδα ό παρϊγραφο κειμϋνου, 
χρηςιμοποιούμε την ιδιότητα ALIGN γι’ αυτό το HTML ςτοιχεύο, που μπορεύ 
να πϊρει μια από τισ εξόσ τρεισ τιμϋσ : LEFT, RIGHT ό CENTER 



Στοίχιςθ 
• Πιο ευϋλικτη μϋθοδοσ για ςτούχιςη εύναι η χρόςη του tag <DIV> 
(division), που περιλαμβϊνει κι αυτό την ιδιότητα ALIGN. Αντύ να 
ςτοιχύζει μεμονωμϋνα ςτοιχεύα, χρηςιμοποιεύται για να περικλεύςει μια 
ολόκληρη ομϊδα από οποιαδόποτε ϊλλα tags τησ HTML και επηρεϊζει 
όλα τα tags και το κεύμενο που βρύςκεται μϋςα ςτο ζευγϊρι <DIV> και 
</DIV>. Για να ςτοιχύςουμε ϋνα τμόμα κώδικα HTML, περικλεύουμε 
αυτόν τον κώδικα μϋςα ςτα μϋλη αρχόσ και τϋλουσ του tag <DIV> και 
γρϊφουμε την ιδιότητα ALIGN ςτο tag αρχόσ, που μπορεύ να ϋχει τισ 
τιμϋσ LEFT, RIGHT ό CENTER. 
 

• Σο tag κεντραρύςματοσ <CENTER>, που εύναι μια ςυντομευμϋνη 
ϋκδοςη του tag <DIV ALIGN=CENTER> και λειτουργεύ όπωσ κι αυτό, 
κεντρϊροντασ όλο το περιεχόμενο τησ HTML που βρύςκεται μϋςα ςτα 
μϋλη αρχόσ και τϋλουσ. Σοποθετούμε το tag <CENTER> πριν από το 
κεύμενο που θϋλουμε να κεντρϊρουμε και το tag </CENTER> μετϊ το 
τϋλοσ του κειμϋνου,  



Στοίχιςθ 
<HTML> 
<HEAD> 
 <TITLE>τούχιςη κειμϋνου </TITLE> 
</HEAD> 
 <BODY> 
 <H1 ALIGN=CENTER> Σμόμα Πληροφορικόσ </H1> 
 <P ALIGN=LEFT>  
  Ειςαγωγό ςτην Επιςτόμη των Τπολογιςτών</P> 
 <DIV ALIGN=RIGHT>  
  <H2>Α' Εξάμηνο<H2> 
  <H2>2008-09<H2> 
 </DIV> 
</BODY> 
</HTML>  



Στοίχιςθ 



Ειςαγωγι εικόνων 
Οι φυλλομετρητϋσ μπορούν να εμφανύςουν ϋνθετεσ εικόνεσ τύπου GIF, JPEG, Bitmap, 
κλπ. Κϊθε εικόνα χρειϊζεται επιπλϋον χρόνο για να φορτωθεύ. Φρειϊζεται προςοχό 
ςτην επιλογό και ςτον αριθμό των εικόνων που θα ςυμπεριλϊβουμε ςε μια ςελύδα.  

 
 <IMG SRC=Όνομα_Εικόνας>  
 

όπου «Όνομα_Εικόνασ» εύναι το URL του αρχεύου τησ εικόνασ.  
 
 

Παραδεύγματα: 
 

 <IMG SRC=“aueb.gif”> 

 <IMG SRC=“…/departments/cs.jpg”> 

 <IMG SRC=“aueb.jpg” HEIGHT=197 WIDTH=293> 
 

Σα χαρακτηριςτικϊ HEIGHT και WIDTH χρηςιμοποιούνται για να αυξομειώςουν τισ 
διαςτϊςεισ μια εικόνασ ώςτε χωρϋςει ςτον κατανεμημϋνο χώρο.  



Ειςαγωγι εικόνων 



Ευκυγράμμιςθ και ςτοίχιςθ εικόνων 
Οι εικόνεσ μπορούν να ευθυγραμμιςτούν (αριςτερϊ ό δεξιϊ ό κεντρικϊ) ςε 
ςχϋςη με το κεύμενο που ακολουθεύ. Αυτό γύνεται με το χαρακτηριςτικό 
ALIGN το οπούο μπορεύ να πϊρει τισ τιμϋσ top, center, bottom, right και 
left. 
 

 <IMG SRC = “aueb.gif” align=“middle”>Πανεπιςτήμιο  
 <IMG SRC = “aueb.gif” align=“right”>Πανεπιςτήμιο 
 
Για την εμφϊνιςη μιασ εικόνασ χωρύσ κϊποιο κεύμενο, θϋτουμε την εικόνα ςε 
ξεχωριςτό παρϊγραφο (ετικϋτα P) ό ςε ξεχωριςτό γραμμό (ετικϋτα DIV).  
Φρηςιμοποιώντασ το χαρακτηριςτικό ALIGN μπορούμε να την 
ευθυγραμμύςουμε κεντρικϊ, αριςτερϊ ό δεξιϊ. 
 

 <p ALIGN=“center”><IMG SRC = “aueb.gif”></p> 
 <p ALIGN=“right”><IMG SRC = “aueb.gif”></div> 



Ευκυγράμμιςθ και ςτοίχιςθ εικόνων 
 
<HTML> 
<HEAD> 
 <TITLE>Ειζαγωγή εικόνας και ζύνδεζη</TITLE> 
</HEAD> 
 <BODY> 
  <p align="center"> 
   <IMG SRC="aueb.jpg" width="80" height="79"> 
  </p> 
 </BODY> 
</HTML> 



Ευκυγράμμιςθ και ςτοίχιςθ εικόνων 



Λίςτα με αρίκμθςθ 
<OL>  (Ordered List: Ετικϋτα ϋναρξησ τησ αριθμημϋνησ λύςτασ) 

 <LI> τοιχεύο λύςτασ  (δηλώνει το πρώτο ςτοιχεύο τησ λύςτασ) 

 <LI> τοιχεύο λύςτασ (δηλώνει το δεύτερο ςτοιχεύο τησ λύςτασ) 

 … 

 <LI> τοιχεύο καταλόγου (δηλώνει το τελευταύο ςτοιχεύο τησ λύςτασ) 

</OL> (δηλώνει το τϋλοσ τησ αριθμημϋνησ λύςτασ) 

 

Αυτόματη αρίθμηςη 

<OL type=A και Start=A> </OL>   

Όπου το type μπορεύ να πϊρει τισ τιμϋσ (1, A, a, i ) και το Start δηλώνει την 
τιμό ϋναρξησ 



<HTML> 
<BODY> 
 <P> Σμόματα του Οικονομικού Πανεπιςτημύου Αθηνών 
 <OL TYPE=i START=i> 
  <LI> Πληροφορικόσ 
  <LI> Διοικητικόσ Επιςτόμησ και Σεχνολογύασ 
  <LI> Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων 
 </OL> 
 <P>Πανεπιςτόμια που ϋχουν τμόματα Πληροφορικόσ 
 <OL> 
  <LI> Οικονομικό Πανεπιςτόμιο Αθηνών 
  <LI> Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών 
  <LI> Πανεπιςτόμιο Πειραιϊ 
 </OL> 
</BODY> 
</HTML> 

Λίςτα με αρίκμθςθ 



Λίςτα με αρίκμθςθ 



Λίςτα χωρίσ αρίκμθςθ 
<UL>  (Un-ordered List: Ετικϋτα ϋναρξησ τησ μη αριθμημϋνησ λύςτασ) 

 <LI> τοιχεύο λύςτασ  (δηλώνει το πρώτο ςτοιχεύο τησ λύςτασ) 

 <LI> τοιχεύο λύςτασ (δηλώνει το δεύτερο ςτοιχεύο τησ λύςτασ) 

 … 

 <LI> τοιχεύο καταλόγου (δηλώνει το τελευταύο ςτοιχεύο τησ λύςτασ) 

</UL> (δηλώνει το τϋλοσ τησ αριθμημϋνησ λύςτασ) 

 

Λίςτα χωρίσ αρίθμηςη 

<UL Type=τιμό> ό <LI Type=τιμό>   

Όπου το type  μπορεύ να ϋχει τιμϋσ (disk, circle, square )   



<HTML> 
<BODY> 
 <P> Σμόματα του Οικονομικού Πανεπιςτημύου Αθηνών 
 <UL TYPE=“square”> 
  <LI> Πληροφορικόσ 
  <LI> Διοικητικόσ Επιςτόμησ και Σεχνολογύασ 
  <LI> Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων 
 </UL> 
 <P>Πανεπιςτόμια που ϋχουν τμόματα Πληροφορικόσ 
 <UL> 
  <LI TYPE=“circle”> Οικονομικό Πανεπιςτόμιο Αθηνών 
  <LI> Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών 
  <LI> Πανεπιςτόμιο Πειραιώσ 
 </UL> 
</BODY> 
</HTML> 

Λίςτα χωρίσ αρίκμθςθ 



Λίςτα χωρίσ αρίκμθςθ 



Λίςτεσ μζςα ςε λίςτα 
<HTML> 
<BODY> 
<UL TYPE=“disk”> 
<LI> Οικονομικό Πανεπιςτόμιο Αθηνών 
 <UL TYPE=“square”>  
 <LI> Σμόμα Πληροφορικόσ 
 <LI> Σμόμα Διοικητικόσ Επιςτόμησ και Σεχνολογύασ 
 <LI> Σμόμα Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων 
 </UL> 
<LI> Πανεπιςτόμιο Πειραιώσ 
 <UL TYPE=“circle”> 
 <LI> Σμόμα Πληροφορικόσ 
 <LI> Σμόμα Ναυτιλιακών πουδών 
 <LI > Σμόμα Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων 
 </UL> 
</UL> 
</BODY> 
</HTML> 



Λίςτεσ μζςα ςε λίςτα 



Ειδικοί χαρακτιρεσ 
 &lt;  < 

 &gt;  > 

 &quot;  ‘’ 

 &amp;  & 

 four&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;spaces  four     spaces 



Σφνδεςμοι 
 Απομακρυςμϋνοσ ςύνδεςμοσ - URL 

 <a href="http://www.aueb.gr">Σύνδεςμοσ για τη ςελίδα του ΟΠΑ </a> 

 

 ύνδεςμοσ ςτο τοπικό ςύςτημα αρχεύων 

 <a href="notes.html">Τοπικόσ ςύνδεςμοσ για ένα html αρχείο </a>  

 <a href="helloworld.java">Σύνδεςμοσ για ένα οποιουδήποτε τύπου αρχείο </a>  

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

 Αν το αρχεύο ςτο οπούο δεύχνει ϋνασ ςύνδεςμοσ εύναι αρχεύο κειμϋνου ό κϊποιοσ ϊλλοσ 
τύποσ αρχεύου που υποςτηρύζεται από τον browser (π.χ. pdf) εμφανύζεται ςτην οθόνη, 
αλλιώσ δύνεται η δυνατότητα αποθόκευςησ ςτο τοπικό ςύςτημα αρχεύων.  

 Αυτό η δυνατότητα αποθόκευςησ ιςχύει για όλα τα αρχεύα και ενεργοποιεύται αν ςτο 
μενού που εμφανύζεται κϊνοντασ δεξύ click πϊνω ςτον ςύνδεςμο επιλϋξουμε "Save 
Target As".  



Σφνδεςμοι 



Εικόνεσ ωσ ςφνδεςμοι 
 
<HTML> 
<HEAD> 
 <TITLE>Ειζαγωγή εικόνας και ζύνδεζη</TITLE> 
</HEAD> 
 <BODY> 
  <p align="center"> 
  <a href="http://www.aueb.gr/"> 
  <IMG SRC="aueb.jpg" width="80" height="79"></a>  
  </p> 
 </BODY> 
</HTML> 



Εικόνεσ ωσ ςφνδεςμοι 



Mailto 
Tο σαπακηηπιζηικό mailto ζε έναν ζύνδεζμο επιηπέπει ηην αποζηολή 
ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηην διεύθςνζη πος πποζδιοπίζεηαι ωρ ηιμή ηος 
σαπακηηπιζηικού. 
 
<A HREF="mailto:email@host">Name</a>   
 
Παράδειγμα: 
<A HREF="mailto:courcou@aueb.gr">Costas Courcoubetis</a> 
 
Σηο παπάδειγμα αςηό, μόλιρ ο σπήζηηρ παηήζει ηον ζύνδεζμο «Costas 
Courcoubetis», θα ηος ανοίξει αςηόμαηα ηο παπάθςπο ενόρ ππογπάμμαηορ 
ηλεκηπονικού ηασςδπομείος 



Mailto 



Πίνακεσ 
 <TABLE>…</TABLE>  

Ορύζει ϋναν πύνακα ςτην HTML. Αν ϋχει δοθεύ το χαρακτηριςτικό 
BORDER, ο φυλλομετρητόσ θα εμφανύςει τον πύνακα με πλαύςιο. 

 

 <TR>…</TR>  

Καθορύζει μια γραμμό του πύνακα μϋςα ςε αυτόν. Μπορούν να 
οριςτούν ςυνηθιςμϋνα χαρακτηριςτικϊ για όλη τη γραμμό:  

ALIGN (LEFT, CENTER, RIGHT) ό / και VALIGN (TOP, 
MIDDLE, BOTTOM), που αφορούν την οριζόντια και κατακόρυφη 
ςτούχιςη αντύςτοιχα. 



Πίνακεσ 
 <ΤΗ>…</ΤΗ>  

Ορύζει ϋνα κελύ τησ κεφαλόσ του πύνακα. Προκαθοριςμϋνα το 
κεύμενο ςε αυτό το κελύ εύναι ϋντονο και ςτο κϋντρο. Σα κελιϊ αυτϊ 
μπορεύ να περιϋχουν ϊλλα χαρακτηριςτικϊ για να προςδιορύςουν τα 
χαρακτηριςτικϊ του κελιού ό/και τα περιεχόμενα του. 

 

 <ΤD>…</ΤD>  

Ορύζει ϋνα κελύ δεδομϋνων του πύνακα. Προκαθοριςμϋνα, το 
κεύμενο ςτο κελύ αυτό εύναι ευθυγραμμιςμϋνο αριςτερϊ και 
κεντραριςμϋνο κϊθετα. Σα κελιϊ δεδομϋνων του πύνακα μπορεύ να 
περιϋχουν ϊλλα χαρακτηριςτικϊ για να προςδιορύςουν τα 
χαρακτηριςτικϊ του κελιού ό / και τα περιεχόμενα του. 



Πίνακεσ 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Παρϊδειγμα Πύνακα</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
 <TABLE BORDER=2> 
      <TR> 
  <TH> first header cell contents </TH> 
  <TH> last header cell contents </TH> 
      </TR> 
      <TR> 
  <TD> first row, first cell contents</TD> 
  <TD> first row, last cell contents</TD> 
      </TR> 
      <TR> 
  <TD> last row, first cell contents</TD> 
  <TD> last row, last cell contents</TD> 
 </TR> 
 </TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 



Πίνακεσ 



Πίνακεσ 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Παρϊδειγμα Πύνακα</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
 <table bgcolor="lightblue" width="80%" align="center"> 
 <tr bgcolor="navy"> 
 <th colspan="2" height="40">ΣMHMA ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ</th></tr> 
 <tr><td rowspan="3" bgcolor="blue" 
 align="center">Μαθόματα</td> 
 <td>Ειςαγωγό Επιςτόμη των Τπολογιςτών</td></tr> 
 <tr><td>Σεχνολογύεσ Διαδικτύου</td></tr>   
 <tr><td>Δύκτυα Τπολογιςτών</td></tr> 
 </table> 
</BODY> 
</HTML> 



Πίνακεσ 



Πίνακεσ 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Παρϊδειγμα Πύνακα</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
 <table bgcolor="yellow" align="center" border="1" cellpading="7" cellspacing="2">  
 <tr bgcolor="red"> <!--Γραμμό 1-->  
  <td> Κελύ 1α </td>  
  <td> Κελύ 1β </td>  
  <td> Κελύ 1γ </td>  
  <td> Κελύ 1δ </td>  
 </tr>  
 <tr> <!--Γραμμό 2-->  
  <td> Κελύ 2α </td>  
  <td colspan="2" bgcolor="blue"> Κελύ 2β + 2γ </td>  
  <td rowspan="2" bgcolor="green"> Κελύ 2δ </td>  
 </tr>  
 <tr> <!--Γραμμό 3-->  
  <td> Κελύ 3α </td>  
  <td> Κελύ 3β </td>  
  <td> Κελύ 3γ </td>  
 </tr> 
 </TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 



Πίνακεσ 



Οριηόντια Frames 
<HTML> 
      <HEAD> 
 <TITLE>Οριζόντια Frames</TITLE> 
       <FRAMESET ROWS="20%, 80%" BORDER="1"> 
             <FRAME SRC="page1.html"> 
             <FRAME SRC="page2.html"> 
       </FRAMESET> 
      </ΗΕΑD> 
      <BODY>  
      </BODY> 
</HTML> 



Οριηόντια Frames 



Κάκετα Frames 
<HTML> 
      <HEAD> 
 <TITLE> Κϊθετα Frames</TITLE> 
       <FRAMESET COLS="20%, *" BORDER="1"> 
             <FRAME SRC="page1.html"> 
             <FRAME SRC="page2.html"> 
       </FRAMESET> 
      </ΗΕΑD> 
      <BODY>  
      </BODY> 
</HTML> 



Κάκετα Frames 



Cascading Style Sheets (CSS) 
 Ορύζουν την εμφϊνιςη των ςτοιχεύων ενόσ εγγρϊφου 

HTML. 

 Μειώνουν την πολυπλοκότητα ςτην ανϊπτυξη και τη 
δημιουργύα των ςελύδων HTML. Οι προγραμματιςτϋσ 
μπορούν να ορύςουν μύα μόνο φορϊ την εμφϊνιςη των 
ςτοιχεύων και όλα τα ςτοιχεύα του ύδιου τύπου 
εμφανύζονται με τον ύδιο τρόπο ςτη ςελύδα. 

 Διαχωρύζουν το περιεχόμενο τησ ςελύδασ από τον τρόπο 
εμφϊνιςόσ του. 

 υμβϊλλουν ςτην ομοιόμορφη παρουςύαςη όλων των 
ςελύδων που ανόκουν ςε ϋναν δικτυακό τόπο. 

Εκτόσ φλησ 



Cascading Style Sheets (CSS) 
 

 Σύποσ_ςτοιχεύου: 

 

 {ιδιότητα_1: τιμή1; ιδιότητα2: τιμή2;...} 

 

 

Παρϊδειγμα: 

 

  h1 {color:blue; font-size:16pt} 

Εκτόσ φλησ 



Εξωτερικό αρχείο CSS 
 

 Έχουμε ϋνα αρχεύο με όνομα “mystyles.css” και περιεχόμενο: 

 

 body {background-color: yellow} 

 h1 {color:blue; font-size:20pt} 

 h2 {font-family:courier; font-size:50%; 

 color:red} 

 hr {color:navy; width:80%} 

 a:link {color:green} 

 a:visited {color:gray} 

Εκτόσ φλησ 



Cascading Style Sheets (CSS) 
<html> 

 <head> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" 

  href="mystyles.css" /> 

 <style type="text/css"> 

 h1 {font-size: 30pt; font-style=italic} 

 </style> 

 </head> 

 <body> 

 … 

 </body> 

</html> 

Εκτόσ φλησ 



Χωρίσ εξωτερικό αρχείο CSS 

Εκτόσ φλησ 



Με εξωτερικό αρχείο CSS 

Εκτόσ φλησ 



Φόρμεσ: TextArea 
<HTML>  
<HEAD> 
<TITLE>TextArea 
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
 <FORM> 
 <TEXTAREA NAME="comments"> 
        Περιοχό κειμϋνου με 2 γραμμϋσ ύψοσ και 20 χαρακτόρεσ πλϊτοσ 
 </TEXTAREA><BR> 
 <TEXTAREA NAME="comments2"rows=8 cols=40> 
         Περιοχό κειμϋνου με 8 γραμμϋσ ύψοσ και 30 χαρακτόρεσ πλϊτοσ 
 </TEXTAREA> 
 </FORM> 
</BODY> 
</HTML> 

Εκτόσ φλησ 



Φόρμεσ: TextArea 

Εκτόσ φλησ 



Φόρμεσ: Select 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Ετικϋτα SELECT</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
 <FORM> 
 Σύποσ ςύνδεςησ: <BR> 
 <SELECT NAME="network"> NAME= network > 
  <OPTION VALUE="pstn"> PSTN 
  <OPTION VALUE="isdn"> ISDN 
  <OPTION VALUE="adsl"> ADSL 
 </SELECT> 
 </FORM> 
</BODY> 
</HTML> 

Εκτόσ φλησ 



Φόρμεσ: Select 

Εκτόσ φλησ 



Φόρμεσ: Input 1 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Input 1 
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
 <FORM> 
 Ειςαγωγό κειμϋνου:<BR> 
 <INPUT TYPE="text" NAME="Phone" SIZE="15" 
 MAXLENGTH="12"><BR><BR> 
 Ειςαγωγό κωδικού πρόςβαςησ:<BR> 
 <INPUT TYPE="password" TYPE password 
 NAME="secret" Size="30" MAXLENGTH="30"><BR> 
 </FORM> 
</BODY> 
</HTML> 

Εκτόσ φλησ 



Φόρμεσ: Input 1 

Εκτόσ φλησ 



Φόρμεσ: Input 2 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Input 2 
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
 <FORM> 
 <INPUT TYPE="checkbox" NAME="check1" VALUE="value1"> 
  Ένα checkbox<BR> 
 <INPUT TYPE="checkbox" NAME="check2" VALUE="value2" CHECKED> 
  Ένα προεπιλεγμϋνο checkbox<BR><BR> 
 <BR>Radio Box <BR> 
 <INPUT TYPE="radio" NAME="choice" VALUE="choice1" CHECKED>  
  Επιλογό 1<BR> 
 <INPUT TYPE="radio" NAME="choice" VALUE="choice2"> Επιλογό 2<BR> 
 <INPUT TYPE="radio" NAME="choice" VALUE="choice3"> Επιλογό 3 
 </FORM> 
</BODY> 
</HTML> 

Εκτόσ φλησ 



Φόρμεσ: Input 2 

Εκτόσ φλησ 



<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Reset - Submit 
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
 <FORM> 
 Ειςαγωγό κειμϋνου:<BR> 
 <INPUT TYPE="text" <BR><BR><BR> 
 <INPUT TYPE="reset" VALUE=“Καθαριςμόσ φόρμασ" <BR><BR> 
 <INPUT TYPE="submit" VALUE="Αποςτολό δεδομϋνων" 
 </FORM> 
</BODY> 
</HTML> 

Φόρμεσ: Reset – Submit 

Εκτόσ φλησ 



Φόρμεσ: Reset – Submit 

Εκτόσ φλησ 



 Η JavaScript εύναι μια γλώςςα ςυγγραφόσ ςεναρύων (scripting language) 
που χρηςιμοποιεύται για να προςθϋςει εφϋ και διαλογικότητα 
(αλληλεπύδραςη, διαδραςτικότητα) ςτισ ιςτοςελύδεσ μασ. Δημιουργόθηκε 
από την εταιρεύα Netscape και το αρχικό τησ όνομα όταν LiveScript. 

 Ο κώδικασ τησ JavaScript γρϊφεται ςε καθαρό κεύμενο (ASCII μορφό) και 
ενςωματώνεται μϋςα ςτον κώδικα τησ HTML, μπορεύ δε να εκτελεςτεύ 
αμϋςωσ ό όταν λαμβϊνει χώρα ϋνα ςυμβάν (event). Δεν γύνεται 
μεταγλώττιςη (compilation) του κώδικα τησ JavaScript, αρκεύ μόνο ο 
φυλλομετρητόσ να υποςτηρύζει την JavaScript. 

 

 Παρακϊτω ακολουθούν οριςμϋνα ενδιαφϋροντα παραδεύγματα 
μικροεφαρμογών. Αντιγρϊψτε κϊθε φορϊ τον κώδικα javascript ςε μύα HTML 
ςελύδα ςασ και δεύτε τισ εφαρμογϋσ. 

Εφαρμογζσ Javascript 

Εκτόσ φλησ 



<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Παρϊθυρο ALERT</TITLE> 
</HEAD> 
 <BODY> 
  <script type="text/javascript"> 
   alert("Καλωςόρθατε !") 
  </script> 
 </BODY> 
</HTML> 

Παράθυρο Alert 

Εκτόσ φλησ 



Παράθυρο Alert 

Εκτόσ φλησ 



<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Παρϊθυρο ςυμπλόρωςησ</TITLE> 
</HEAD> 
 <BODY> 
 <SCRIPT type="text/javascript"> 
       var name = prompt("Γρϊψτε το όνομϊ ςασ", "") 
  if (name != null && name != "") { 
  document.write("Γεια ςου " + name, "!") 
 } 
 </ SCRIPT >   
 </BODY> 
</HTML> 

Παράθυρο ςυμπλήρωςησ 

Εκτόσ φλησ 



Παράθυρο ςυμπλήρωςησ 

Εκτόσ φλησ 



<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Αλλαγό εικόνασ με το ποντύκι </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
  <TABLE border="0" width="100%" height="100%" 
                cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 <TR> 
  <TD width="100%"><p align="center"> 
  <A href="home.html" 
   onMouseover="document.images[0].src='book1b.gif'" 
   onMouseout="document.images[0].src='book1.gif'"> 
  <img src="book1b.gif" name="menu" border=“0” /> 
  </A> 
  </TD> 
 </TR> 
 </TABLE>  
</BODY> 
</HTML> 

Αλλαγή εικόνασ με το ποντίκι 

Εκτόσ φλησ 



Αλλαγή εικόνασ με το ποντίκι 

Εκτόσ φλησ 



<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Javascript - Φρώμα φόντου</TITLE> 
<BODY> 
<p> Επιλϋξτε ϋνα χρώμα από την πτυςςόμενη λύςτα για να δεύτε να αποκτϊ η 
ιςτοςελύδα το αντύςτοιχο χρώμα φόντου. </p> 
<FORM> 
 <select onChange="document.bgColor=this.options 
  [this. selectedIndex].value"> 
 <option value = "40E0D0"> Συρκουϊζ 
 <option value = "2E8B57"> Πρϊςινο  
 <option value = "87CEEB"> Μπλε 
 <option value ="F4A460"> Καφϋ 
 <option value ="FFF0F5"> Ροζ 
 <option value ="FFFFFF" selected> Άςπρο 
</SELECT> 
</FORM> 
</BODY> 
</ΗΤΜL> 

Αλλαγή χρώματοσ φόντου 

Εκτόσ φλησ 



Αλλαγή χρώματοσ φόντου 

Εκτόσ φλησ 



<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Μόνυμα ςτη Γραμμό Κατϊςταςησ </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
                <script language = "JavaScript"> 
                var scrollCounter = 0;   
                var scrollText = "the e-GameStore: Σο μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατϊςτημα παιχνιδιών!"; 
                var scrollDelay = 70; 
                var i = 0; 
                while (i ++<100) 
                scrollText = " " + scrollText; 
                function Scroller() { 
                window.status = scrollText.substring(scrollCounter++, scrollText.length);  
                if (scrollCounter == scrollText.length) 
                scrollCounter = 0;  
                setTimeout("Scroller()", scrollDelay); 
                } 
               Scroller();  
              </script> 
</BODY> 
</HTML> 

Μήνυμα ςτη γραμμή κατάςταςησ 

Εκτόσ φλησ 



Μήνυμα ςτη γραμμή κατάςταςησ 

Εκτόσ φλησ 


