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Στόχος της ώρας 

 Τι είναι HTML και CSS; 
 Περιεχόμενο και μορφοποίηση. 
 Πότε χρησιμοποιώ το ένα και πότε το άλλο. 

 Βασική δομή της HTML.  
 XML 
 DOCTYPE 
 Τίτλοι, παράγραφοι, επικεφαλίδες 
 Λίστες, σύνδεσμοι, εικόνες 
 Πίνακες, φόρμες 



HTML και CSS 

 HTML: Περιγράφει το περιεχόμενο 
 HyperText Markup Language 

 CSS: Περιγράφει τη μορφοποίηση 
 Cascading StyleSheets 
 

 Σωστός διαχωρισμός από την αρχή, πάντα 



HTML 

Περιεχόμενο 
 Τίτλος 
 Κείμενο 
 Λίστα 
 Πίνακας 
 Εικόνα 
 Σύνδεσμος 

 

CSS 

Μορφοποίηση 
 Χρώματα 
 Θέση 
 Μέγεθος 
 Στοίχιση 
 Πλαίσια 
 Γραμμές 
 Φόντο 

 



Παράδειγμα: Βιβλίο 

Περιεχόμενο 
 Τίτλος 
 Συγγραφέας 
 Επικεφαλίδες 

κεφαλαίων 
 Κείμενο 
 Χωρισμός κεφαλαίων 
 Χωρισμός παραγράφων 
 Υποσημειώσεις 

Μορφοποίηση 
 Μέγεθος τίτλου 
 Θέση ονόματος 

συγγραφέα 
 Στοίχιση επικεφαλίδων 
 Περιθώριο κειμένου 
 Κενές σελίδες ανάμεσα 

στα κεφάλαια 
 Υποσημειώσεις με 

πλάγια γράμματα 



Περιεχόμενο ή μορφοποίηση; 

 Τα γράμματα μιας παραγράφου έχουν γραμματοσειρά 
Calibri. 

 Ο τίτλος του βιβλίου είναι: Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ. 
 Ο τίτλος του βιβλίου είναι γραμμένος με μπλε γράμματα. 
 Το βιβλίο έχει 30 κεφάλαια. 
 Υπάρχει μια κενή σελίδα μετά από κάθε κεφάλαιο. 
 Στην πρώτη παράγραφο, στο όνομα του ήρωα έχει δοθεί 

έμφαση. 
 Σε κάθε παράγραφο, το πρώτο γράμμα εμφανίζεται ως 

αρχίγραμμα.  



XML 

 Μέθοδος αναπαράστασης δεδομένων 
 Tags και Elements 
 Attributes 
 XML schema: 

 RSS 
 SVG 
 ColdFusion 
 HTML 



Tags 

 Κάθε tag ξεκινάει με < και τελειώνει με >. 
 Υπάρχουν τριών ειδών tags: 

 Start tags: <date> 
 End tags: </date> 
 Empty-element tags: <new-line /> 

 Κάθε tag έχει ένα όνομα 



Elements 

 Κάθε element ξεκινάει με ένα start tag και τελειώνει 
με ένα end tag, ή αποτελείται μόνο από ένα empty-
element tag. 

 <date>16/10/2011</date> 

 <new-line /> 

 Περιέχουν κείμενο ή/και άλλα elements: 

 <greeting>Hello, <strong>World</strong></greeting> 

 Δενδρική δομή: Ό,τι ανοίγει πρώτο κλείνει τελευταίο. 



Παράδειγμα 

<album> 
    <title>American Idiot</title> 
    <artist>Green Day</artist> 
    <date>September 21, 2004</date> 
    <songs> 
        <song> 
            <title>American Idiot</title> 
            <length>2:54</length> 
        </song> 
        <song> 
            <title>Jesus of suburbia</title> 
            <length>9:08</length> 
        </song> 
</songs> 
</album> 



Ιεραρχία των elements 

<a> 
    <b> 
        <c></c> 
        <d /> 
    </b> 
</a> 

 Το a είναι πατέρας του b 
Το a περιέχει άμεσα το b 

 Το b είναι παιδί του a 
Το b περιέχεται άμεσα στο a 

 Το a είναι πρόγονος του c 
Το a περιέχει το c 

 Το c είναι απόγονος του a 
Το c περιέχεται στο a 

 Το c είναι αδερφός του d 
Το c και το d έχουν κοινό πατέρα. 



Attributes 

 Στα start tags και empty-element tags μπορούμε να αναθέσουμε 
attributes 

 Κάθε attribute έχει όνομα και τιμή 
 Όνομα από τιμή χωρίζονται με = 
 Η τιμή περιλαμβάνεται σε “εισαγωγικά” 

 Μονά ή διπλά ό,τι προτιμάτε 

 Τα attributes χωρίζονται με κενό από το όνομα του tag και από τα άλλα 
attributes 
 <user id=“120” name=“Johnny”> 



Παράδειγμα SVG 

<svg> 
    <circle cx="100" cy="50" r="40" fill="red" /> 
    <rect width="100" height="30" fill="blue" /> 
</svg> 
 



Παράδειγμα Coldfusion 

<cfloop from=“1” to=“3” index=“i”> 
    Repeat number <cfoutput>#i#</cfoutput>.  
</cfloop> 
 



(X)HTML 

 Γράφουμε σε αρχεία .html 
 Τα επεξεργαζόμαστε με απλό κειμενογράφο 
 Περιέχει κώδικα σε μορφή XML 
 Γίνεται interpret και όχι compile 
 Τρέχει μέσα στους browsers 
 Τρέχει και τοπικά 



Βασική δομή μιας σελίδας 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  
<html> 
    <body> 
        Hello World! 
    </body> 
</html> 



DOCTYPE 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  

 
 Δηλώνει την έκδοση της HTML 
 Κάνει τον browser να συμπεριφέρεται σωστά 
 Το κάνουμε copy/paste στην αρχή της σελίδας 



<html>, <head>, <title> και <body> 

 <html>: Περιέχει ολόκληρη τη σελίδα 
 <head>: Περιέχει meta-πληροφορίες για τη σελίδα 
 <title>: Περιέχει τον τίτλο της σελίδας 
 <body>: Περιέχει το περιεχόμενο της σελίδας 

 
 Το <html> πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει μόνο 

<head> και <body>, με αυτή τη σειρά. Το <title> 
πρέπει να περιέχεται στο <head> 



Ελάχιστα περιεχόμενα μιας σελίδας 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

    <head> 

        <title>My First Page</title> 

    </head> 

    <body> 

        Hello World! 

    </body> 

</html> 



Παράγραφοι 

 Η HTML αγνοεί τις αλλαγές γραμμών και τα κενά. 
 Πολλά κενά και αλλαγές γραμμών αντικαθίστανται από ένα 

μόνο κενό. 
 

Αυτή είναι η πρώτη μου σελίδα. 
Είμαι ενθουσιασμένος! 

 
 

Αυτή είναι η πρώτη μου σελίδα. Είμαι ενθουσιασμένος 



Παράγραφοι 

 <p>: Ορίζει μια παράγραφο (μνημονικό: paragraph) 
 

<p>Αυτή είναι η πρώτη μου σελίδα.</p> 
<p>Είμαι ενθουσιασμένος!</p> 

 
 

Αυτή είναι η πρώτη μου σελίδα. 
Είμαι ενθουσιασμένος! 

 



Αλλαγή γραμμής 

 <br />: Ορίζει μια αλλαγή γραμμής (μνημονικό: break) 
 
 

 Προσοχή: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μορφοποίηση! 
 
 

 Αυξομειώνουμε την κάθετη απόσταση με μορφοποίηση 
μέσω CSS. 



Έμφαση 

 <em>: Δίνει έμφαση σε ένα τμήμα κειμένου (emphasis) 
 <strong>: Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ένα τμήμα κειμένου (strong 

emphasis) 
 

 Συνηθίζεται το <em> να μορφοποιείται με πλάγια και το <strong> 
με έντονα γράμματα. 
 

 Δεν χρησιμοποιούμε <strong> και <em> για μορφοποίηση! 
 

 Ορίζουμε τι θα έχει έντονη ή πλάγια γραφή με CSS. Οι ετικέτες 
αυτές καθορίζουν μόνο την έμφαση στο περιεχόμενο. 



Επικεφαλίδες 

 <h1>: Επικεφαλίδα 1ου επιπέδου (headline) 
 <h2>: Επικεφαλίδα 2ου επιπέδου. 
 … 
 <h6>: Επικεφαλίδα 6ου επιπέδου. 

 
 Η <h1> χρησιμοποιείται 1 φορά. 

 
 Επόμενη πρέπει να βρίσκεται κάτω από προηγούμενη. 

 
 Δεν υπάρχει h7 



Επικεφαλίδες 

<h1> 
 
 
 

 
 
 
 

<h2> 
 
 
 

 
 
 
 

<h2> 
 
 
 

 
 
 
 



Λίστες 

 Αριθμημένες: Σειρά έχει σημασία, χρήση <ol> 
 Μη αριθμημένες: Σειρά δεν έχει σημασία, χρήση <ul> 
(μνημονικά: ordered list, unordered list) 
 
 <li>: ένα στοιχείο μιας λίστας (μνημονικό: list item) 

 
 Πανομοιότυπος HTML κώδικας για την περιγραφή τους. 
<ol>  

    <li>Πρώτο στοιχείο</li>  

    <li>Δεύτερο στοιχείο</li>  

    <li>Τρίτο στοιχείο</li>  

</ol>  



Λίστες 

 Το <li> μπορεί να περιέχεται μόνο σε <ol> ή <ul> 

 Τα <ol> και <ul> μπορούν να περιέχουν μόνο <li> 



Λίστες 

Αριθμημένες 
 Μέρες της εβδομάδας 
 Εξάμηνα φοίτησης 
 Νικητές της Formula 1 
 Εκδόσεις του Photoshop 
 Κεφάλαια ενός βιβλίου 

 
 
 

Μη αριθμημένες 
 Λίστα για τα ψώνια 
 Μαθήματα σε κάθε εξάμηνο 
 Μαθητές στο αμφιθέατρο 
 Οι e-mail διευθύνσεις μου 
 Οι σελιδοδείκτες μου 
 Αυτή η λίστα 



Αριθμημένη λίστα:  
Δρόμος προς την επιτυχία  

<ol>  
    <li>Μάθε HTML</li>  
    <li>Μάθε CSS</li>  
    <li>Μάθε Javascript</li>  
    <li>Μάθε PHP</li>  
    <li>Μάθε MySQL</li>  
    <li>???</li>  
    <li>PROFIT!!!</li>  
</ol>  

 
1. Μάθε HTML 
2. Μάθε CSS 
3. Μάθε Javascript 
4. Μάθε PHP 
5. Μάθε MySQL 
6. ??? 
7. PROFIT!!! 



Μη αριθμημένη λίστα: Σελιδοδείκτες 

<ul> 
    <li>Gmail</li> 
    <li>Facebook</li> 
    <li>Thmmy</li> 
    <li>Άστρα και όραμα</li> 
    <li>Πιτσαρία</li> 
</ul> 

• Gmail 
• Facebook 
• Thmmy 
• Άστρα και όραμα 
• Πιτσαρία 



Εμφώλευση 

 Η απλότητα και η δύναμη της HTML! 
 Επιτρέπεται η εμφώλευση σε λίστες, παραγράφους κλπ. 

 
<h1>Λόγοι που έρχομαι στο σεμινάριο</h1> 
<ol> 
    <li>Για να εντυπωσιάσω: 
        <ul> 
            <li>Τη γάτα μου</li> 
            <li>Το σκύλο μου</li> 
            <li>Την Αννούλα</li> 
        </ul> 
    <li>Για να μάθω</li> 
    <li>Για να γίνω διάσημος</li> 
</ol> 



Λόγοι που έρχομαι στο σεμινάριο 
1. Για να εντυπωσιάσω: 

• Τη γάτα μου 
• Το σκύλο μου 
• Την Αννούλα 

2. Για να μάθω 
3. Για να γίνω διάσημος 



Διευθύνσεις 

 Απόλυτες: Ξεκινούν με το πρωτόκολλο 
 “http://www.google.com” 
 “http://www.htmldog.com/guides/htmlbeginner/links” 

 
 Σχετικές: Παράγονται με βάση την παρούσα σελίδα 

 “foo” στο http://mysite.gr/bar -> http://mysite.gr/bar/foo 
 “/foo” στο http://mysite.gr/bar -> http://mysite.gr/foo 
 “#foo” στο http://mysite.gr/bar -> http://mysite.gr/bar#foo 



Σύνδεσμοι 

<a> Ορίζει έναν σύνδεσμο (μνημονικό: anchor) 

href:  ορίζει τον προορισμό του συνδέσμου 



Σύνδεσμοι 

<a href=“http://htmldog.com”>Μάθε HTML!</a> 
 
 
 

Μάθε HTML! 



Περιοχές εγγράφου 

id: Ονομάζει μια ιδιότητα. Μπορεί να περιέχεται σε 
οποιαδήποτε ετικέτα. 
 
<a href=“#names”>Μετάβαση στα ονόματα</a> 
… 
<h2 id=“names”>Ονόματα συμμετεχόντων</h2> 
 
 



 



 



Εικόνες στο web 

Χρήση Χρώματα Διαφάνεια Μέγεθος 

JPG Φωτογραφίες Πολλά Όχι Μικρό 

PNG Γραφικά Πολλά Πλήρης Μέτριο 

GIF Γραφικά 256 Δυαδική Πολύ μικρό 

SVG Γραφικά Πολλά Πλήρης Ελάχιστο 



Εικόνες 

 <img>: Περιγράφει μια εικόνα 
 src: Το αρχείο της εικόνας, ως διεύθυνση (υποχρεωτικό) 
 alt: Μια περιγραφή της εικόνας (υποχρεωτικό) 

 
 Το element <img> δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο:  
 <img src=“images/pencil.png” alt=“the pencil” /> 



Πίνακες 

 Χρησιμοποιούνται μόνο για δεδομένα πίνακα 
 Για τοποθέτηση στοιχείων σε ορισμένες θέσεις 

χρησιμοποιούμε CSS και όχι HTML πίνακες! 
 Διακριτός διαχωρισμός γραμμών και στηλών. 

 
Παράδειγμα: 
 Πίνακας μαθητών με στοιχεία όνομα, επώνυμο, βαθμολογία 
 Πίνακας διάσημων επιστημόνων με στοιχεία όνομα, 

επώνυμο, τομέας, σπουδαιότερη ανακάλυψη. 



Διάσημοι επιστήμονες 

Όνομα Επίθετο Τομέας Ανακάλυψη 

Alan Turing Επιστήμη Υπολογισμού Turing machines 

Bertrand  Russell Φιλοσοφία Tractatus 

Αρχιμήδης Μηχανικός Μοχλός 

Leonard Euler Μαθηματικά eιπ + 1 = 0 

<table>: Περιγράφει έναν πίνακα 



Διάσημοι επιστήμονες 

Όνομα Επίθετο Τομέας Ανακάλυψη 

Alan Turing Επιστήμη Υπολογισμού Turing machines 

Bertrand  Russell Φιλοσοφία Tractatus 

Αρχιμήδης Μηχανικός Μοχλός 

Leonard Euler Μαθηματικά eιπ + 1 = 0 

<tr>: Περιγράφει μια γραμμή σε έναν πίνακα 
Περιέχεται στο <table> 



Διάσημοι επιστήμονες 

Όνομα Επίθετο Τομέας Ανακάλυψη 

Alan Turing Επιστήμη Υπολογισμού Turing machines 

Bertrand  Russell Φιλοσοφία Tractatus 

Αρχιμήδης Μηχανικός Μοχλός 

Leonard Euler Μαθηματικά eιπ + 1 = 0 

<td>: Περιγράφει ένα κελί 
Περιέχεται στο <tr> 



Πίνακες 

 <table>: Ορίζει έναν πίνακα 
 <tr>: Ορίζει μια γραμμή πίνακα 
 <td>: Ορίζει ένα κελί πίνακα 

 
 <table> περιέχει μόνο <tr> 
 <tr> περιέχει μόνο <td> 
 <td> περιέχεται μόνο σε <tr> 
 <tr> περιέχεται μόνο σε <table> 



<table>  
 <tr>  
  <td>Alan</td><td>Turing</td>  
  <td>Επιστήμη Υπολογισμού</td><td>Turing Machines</td>  
 </tr>  
 <tr>  
  <td>Ludwig</td><td>Wittgenstein</td>  
  <td>Φιλοσοφία</td><td>Tractatus</td>  
 </tr>  
 <tr>  
  <td>Αρχιμίδης</td><td></td>  
  <td>Μηχανικός</td><td>Μοχλός</td>  
 </tr>  
 <tr>  
  <td>Leonhard</td><td>Euler</td>  
  <td>Μαθηματικά</td><td>e<sup>ιπ</sup> + 1 = 0</td>  
 </tr>  
</table>  



Μάθαμε 

 Διαχωρισμό περιεχομένου/μορφοποίησης 
 Τη βασική δομή της γλώσσας XML 
 Τη βασική δομή της γλώσσας XHTML 
 Τίτλους 
 Παραγράφους 
 Επικεφαλίδες 
 Λίστες 
 Συνδέσμους 
 Εικόνες 
 Πίνακες 



Συγχαρητήρια! 

 Μάθατε HTML! 
 Μπορείτε να φτιάξετε  

την πρώτη σας σελίδα! 



Την επόμενη φορά… 

 Εισαγωγή στη γλώσσα CSS 
 Γραμματοσειρές 
 Περιθώρια 
 Χρώματα 
   Πλαίσια 
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