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Ειςαγωγή 
<html> 

<body> 

 

<h1>My First Heading</h1> 

<h2>This is a heading</h2> 

<h3>This is a heading</h3> 

<!--Up to h6--> 

 

<p>My first paragraph.</p> 

<p>This is another paragraph.</p> 

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

<a href="http://www.google.com">This is a link</a> 

<a href="http://www.google.com" target="_blank">This is a link</a> 

<a href="mailto:us@example.org">Email us</a><br /> 

 

<!-- This is a comment --> 

<!-- I'll insert a photo now! --> 

<img src="photo.jpg" width="104" height="142" /> 

<img src="pulpit.jpg" alt="Pulpit rock" width="304" height="228" /> 

<!-- This is a comment --> 

</body> 

</html> 

 

 

 

Μορφοποίηςη 
Παπάδειγμα 1: 

<html> 

<body> 

  <p><b>This text is bold</b></p> 

  <p><strong>This text is strong</strong></p> 

  <p><big>This text is big</big></p> 

  <p><i>This text is italic</i></p> 

  <p><em>This text is emphasized</em></p> 

  <p><code>This is computer output</code></p> 

  <p>This is<sub> subscript</sub> and <sup>superscript</sup></p> 

</body> 

</html> 

Παπάδειγμα 2: 

<html> 

<body> 

  <p> 

    <font size="5" face="arial" color="red"> 

       This paragraph is in Arial, size 5, and in red text color. 

    </font> 

  </p> 

 

  <p> 

    <font size="3" face="verdana" color="blue"> 

      This paragraph is in Verdana, size 3, and in blue text color. 

    </font> 

  </p> 
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Ό,τι επικυμοφμε να εμφανίηεται ςτο χριςτθ, το ςυντάςουμε μζςα ςτο κυρίωσ 

ςώμα (<body>....</body>) του html document 

Με τα tag <h1>...</h1> (ζωσ και <h6>...</h6>) κακορίηουμε τισ επικεφαλίδεσ του 

κειμζνου μασ 

Το  tag <p>...</p> δθμιουργεί νζα παράγραφο, ενώ το tag <br> ι <br /> αλλάηει γραμμι 

μζςα ςτθν ίδια παράγραφο. Προσοχή!!Το ςτοιχείο <br> δεν ζχει tag κλειςίματοσ 

Το  tag <a>...</a> (από τθ λζξθ address) μασ οδθγεί ςε μία νζα διεφκυνςθ: ιςτοςελίδα ι 

email. Ουςιαςτικά μασ δίνει ζνα νζο link. Η μεταβλθτι target="_blank" ανοίγει ζνα νζο 

παράκυρο ι tab ςτον browser μασ με τθ νζα διεφκυνςθ 

Το  tag <img> ειςάγει μία εικόνα ςτθν ιςτοςελίδα μασ. Η εικόνα μπορεί να βρίςκεται τοπικά ςτο server 

μασ ι να ανακτάται από κάποια άλλθ ιςτοςελίδα. Η μεταβλθτι src παίρνει ωσ τιμι το μονοπάτι όπου 

βρίςκεται θ εικόνα μασ. Οι μεταβλθτζσ width,height μασ δίνουν τισ διαςτάςεισ τθσ εικόνασ. Η 

μεταβλθτι alt είναι προεραιτικι και μασ αφινει να δώςουμε ζνα εναλλακτικό όνομα ςτθν εικόνα μασ. 

Καη έηζη ζα εκθαλίδεηαη ν HTML 
θώδηθαο ζηνλ browser: 
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  <p>The font element is deprecated in HTML 4. Use CSS instead!</p> 

</body> 

</html> 

 

 

Στυλ 
Παπάδειγμα (Background Color, Font, Color,Size, Text Alignment): 

<html> 

<body style="background-color:yellow;"> 

  <h1 style="font-family:verdana;font-size:50px;">A heading</h1> 

    <p style="font-family:arial;color:red;font-size:30px;">A paragraph.</p> 

  <h2 style="background-color:red;font-size:40px;">This is a heading</h2> 

    <p style="background-color:green;font-size:30px;">This is a paragraph.</p> 

  <h1 style="text-align:center;font-size:50px;">Center-aligned heading</h1> 

    <p>This is a paragraph.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

Σύνδεςμοι 
Οξηζκόο "άγθπξαο" κέζα ζην HTML document: 

<a name="tips">Useful Tips Section</a> 

Δεκηνπξγία link γηα ην θείκελν "Useful Tips Section" κέζα ζην ίδην HTML document: 

<a href="#tips">Visit the Useful Tips Section</a> 

ή δεκηνπξγία link γηα ην θείκελν "Useful Tips Section" από άιιε ζειίδα: 

<a href="http://www.blablabla.com/html_links.htm#tips"> 

Visit the Useful Tips Section</a> 

 

Πίνακεσ 
Παπάδειγμα: 

Καη έηζη ζα 
εκθαλίδεηαη ν 
HTML θώδηθαο 
ζηνλ browser: 

 

Καη έηζη ζα 
εκθαλίδεηαη 

ν HTML 
θώδηθαο 

ζηνλ 
browser: 
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<table border="1"> 

<tr> 

<td>row 1, cell 1</td> 

<td>row 1, cell 2</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>row 2, cell 1</td> 

<td>row 2, cell 2</td> 

</tr> 

</table> 

Καη έηζη ζα εκθαλίδεηαη ν HTML θώδηθαο ζηνλ browser: 

row 1, cell 1 row 1, cell 2 

row 2, cell 1 row 2, cell 2 

Παπάδειγμα HTML με επικεθαλίδερ ζε πίνακα: 

Η επηθεθαιίδα ζε έλαλ πίλαθα νξίδεηαη κε ην tag Header <th>. Οη browsers εκθαλίδνπλ ην θείκελν ηνπ <th> κε 
έληνλα γξάκκαηα θαη κε ζηνίρηζε ζην θέληξν. 

<table border="1"> 

<tr> 

<th>Header 1</th> 

<th>Header 2</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>row 1, cell 1</td> 

<td>row 1, cell 2</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>row 2, cell 1</td> 

<td>row 2, cell 2</td> 

</tr> 

</table> 

 Καη έηζη ζα εκθαλίδεηαη ν HTML θώδηθαο ζηνλ browser: 

Header 1 Header 2 

row 1, cell 1 row 1, cell 2 

row 2, cell 1 row 2, cell 2 

 

Λίςτεσ 
Παπάδειγμα Κοςκίδερ: 

<ul> 

<li>Coffee</li> 

<li>Milk</li> 

</ul> 

Καη έηζη ζα εκθαλίδεηαη ν HTML θώδηθαο ζηνλ browser: 

 Coffee 

 Milk 

Παπάδειγμα Απίθμιζη: 

<ol> 

<li>Coffee</li> 

<li>Milk</li> 

</ol> 

Καη έηζη ζα εκθαλίδεηαη ν HTML θώδηθαο ζηνλ browser: 

1. Coffee 
2. Milk 
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Παπάδειγμα Λίζηα Επεξήγηζηρ: 

<!--Definition list--> 

<dl> 

<dt>Coffee</dt> 

<dd>- black hot drink</dd> 

<dt>Milk</dt> 

<dd>- white cold drink</dd> 

</dl> 

Καη έηζη ζα εκθαλίδεηαη ν HTML θώδηθαο ζηνλ browser: 

Coffee 
- black hot drink 

Milk 
- white cold drink 

 

Φόρμεσ & Δεδομένα Χρήςτη 
Πεδία Κειμένος: Σν tag <input type="text" /> νξίδεη έλα πεδίν εηζαγωγήο ραξαθηήξωλ κίαο γξακκήο ζην νπνίν 
ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη θείκελν: 

<form> 

First name: <input type="text" name="firstname" /><br /> 

Last name: <input type="text" name="lastname" /> 

</form> 

Καη έηζη ζα εκθαλίδεηαη ν HTML θώδηθαο ζηνλ browser: 

First name:   

Last name:  

Παπαηήπηζη: Η θόξκα από κόλε ηεο δελ είλαη νξαηή, θαη επίζεο ην πξνθαζνξηζκέλν πιάηνο ηωλ πεδίωλ 
θεηκέλνπ είλαη γηα 20 ραξαθηήξεο.  

 

Πεδία Κωδικών: Σν tag <input type="password" /> νξίδεη έλα πεδίν εηζαγωγήο θωδηθώλ: 

<form> 

Password: <input type="password" name="pwd" /> 

</form> 

Καη έηζη ζα εκθαλίδεηαη ν HTML θώδηθαο ζηνλ browser: 

Password:  

Παπαηήπηζη: Οη ραξαθηήξεο ζηα πεδία θωδηθώλ εκθαλίδνληαη ωο αζηεξίζθνη ή θύθινη. 

 

Radio Κοςμπιά: Σν tag <input type="radio" /> νξίδεη έλα θνπκπί radio. Σα radio θνπκπηά επηηξέπνπλ ζην 
ρξήζηε λα επηιέμεη ΜΟΝΟ ΜΙΑ από ηηο επηινγέο: 

<form> 

<input type="radio" name="sex" value="male" /> Male<br /> 

<input type="radio" name="sex" value="female" /> Female 

</form> 

Καη έηζη ζα εκθαλίδεηαη ν HTML θώδηθαο ζηνλ browser: 

 Male 

 Female 

 

Checkboxes: Σν tag <input type="checkbox" /> νξίδεη έλα checkbox. Σα checkboxes επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε 
λα επηιέμεη ΜΙΑ ή ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ από ηηο επηινγέο: 
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<form> 

<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike" /> I have a bike<br /> 

<input type="checkbox" name="vehicle" value="Car" /> I have a car  

</form> 

Καη έηζη ζα εκθαλίδεηαη ν HTML θώδηθαο ζηνλ browser: 

 I have a bike 

 I have a car 

 

Κοςμπιά Υποβολήρ: Σν tag <input type="submit" /> νξίδεη έλα θνπκπί ππνβνιήο. Έλα θνπκπί ππνβνιήο 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη δεδνκέλα ζην server. Σα δεδνκέλα ζηέιλνληαη ζηε ζειίδα πνπ θαζνξίδεηαη κέζα 
ζηε κεηαβιεηή action ηνπ <form>. Σν αξρείν πνπ θαζνξίδεηαη ζηε κεηαβιεηή action ζπλήζωο θάλεη θάηη κε ηα 
δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη: 

<form name="input" action="html_form_action.php" method="get"> 

Username: <input type="text" name="user" /> 

<input type="submit" value="Submit" /> 

</form> 

Καη έηζη ζα εκθαλίδεηαη ν HTML θώδηθαο ζηνλ browser: 

Username:  
Submit

 

 

iFrames 
Έλα iframe ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εκθαλίζεη κία ηζηνζειίδα κέζα ζε κία άιιε ηζηνζειίδα. 

<iframe src="URL"></iframe> 

Tν URL δείρλεη ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ε άιιε ηζηνζειίδα. 

Παπάδειγμα: 

<html> 

<body> 

  <b>Search for Information in Google</b><br> 

    <iframe src="http://www.google.com" width="1000" height="400"></iframe> 

  <p><i>Search for Images in Google</i><br> 

    <iframe src="http://www.google.com/images" frameborder="0" width="1000" 

height="500"></iframe> 

  </p> 

  <p style="color:red;">Some older browsers don't support iframes.</p> 

  <p>If they don't, the iframe will not be visible.</p> 

</body> 

</html> 

Καη έηζη ζα εκθαλίδεηαη ν HTML θώδηθαο ζηνλ browser: 
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HTML Colors 
Color Color HEX Color RGB 

  #000000 rgb(0,0,0) 

  #FF0000 rgb(255,0,0) 

  #00FF00 rgb(0,255,0) 

  #0000FF rgb(0,0,255) 

  #FFFF00 rgb(255,255,0) 

  #00FFFF rgb(0,255,255) 

  #FF00FF rgb(255,0,255) 

  #C0C0C0 rgb(192,192,192) 

  #FFFFFF rgb(255,255,255) 

 


