
Δημιοσργία νέοσ αρτείοσ ιζηοζελίδας 
1. Αλνίγνπκε ην ζεκεηωκαηάξην (έλαξμε,πξνγξάκκαηα,βνεζήκαηα,ζεκεηωκαηάξην) 

2. Απνζεθεύνπκε ην έγγξαθν ωο: Όλνκα.html (Αξρείν, απνζήθεπζε ωο, ην όλνκα είλαη ηεο επηινγήο ζαο)  

π.ρ. mywebpage.html 

3. Ξεθηλάκε ηνλ θώδηθα.  

<html>   (Αξρή HTML) 

<head>   (Μπαίλεη ν ηίηινο) 

<title> Καιώο ήξζαηε! </title> 

</head> 

<body>   (Όια ηα ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο.) 

Απηή είλαη ε πξώηε κνπ ηζηνζειίδα! 

</body> 

</html>   (Τέινο HTML) 

4. Απνζεθεύνπκε ηηο αιιαγέο (αξρείν, απνζήθεπζε) 

5. Αλνίγνπκε από ηε ζέζε όπνπ έρνπκε απνζεθεύζεη ην αξρείν κε έλαλ θπιινκεηξεηή (Internet Explorer) 

[Δελ θιείλνπκε ην ζεκεηωκαηάξην, γηα λα ζπλερίζνπκε ηνλ θώδηθά καο. Όζν έρνπκε αλνηρηό ην ζεκεηωκαηάξην 

θάλνπκε απνζήθεπζε κεηά από θάζε αιιαγή θαη όζν έρνπκε αλνηρηό ην Ι.Ε παηάκε ηελ αλαλέωζε (δπν 

βειάθηα) γηα λα δνύκε ηηο αιιαγέο.]  

Σσνέτεια από σπάρτον αρτείο 
1. Αλνίγνπκε ην ζεκεηωκαηάξην 

2. Αλνίγνπκε ην έγγξαθν καο π.ρ.mywebpage.html (Αξρείν, άλνηγκα) 

3. Σπλερίδνπκε ηελ ζπγγξαθή ηνπ θώδηθα.Τα ζηνηρεία πνπ πξνζζέηνπκε κπαίλνπλ ζην <body> </body> 

4. Απνζεθεύνπκε ηηο αιιαγέο (αξρείν, απνζήθεπζε) 

5. Αλνίγνπκε από ηε ζέζε όπνπ έρνπκε απνζεθεύζεη ην αξρείν κε έλαλ θπιινκεηξεηή (Internet Explorer) 

 

[Γεληθά, αλ ζέινπκε λα κνξθνπνηήζνπκε κηα ιέμε ηελ βάδνπκε κέζα ζηηο θαηάιιειεο εηηθέηεο.  

Π.ρ. <b><i> Τκήκα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάηωλ </i></b>, απηή ε θξάζε ζα εκθαληζηεί κε 

έληνλε θαη πιάγηα γξαθή. Δελ μερλάω λα θιείλω ζην ηέινο ηελ εηηθέηα πνπ ρξεζηκνπνίεζα.] 

Μνξθνπνίεζε: 
<h1> Επηθεθαιίδα </h1> Οη επηθεθαιίδεο είλαη 6, από 1 ην κεγαιύηεξν κέρξη ην 6 πνπ είλαη ην κηθξόηεξν. 

<p>Νέα παξάγξαθνο</p> 

<p>παξάγξαθνο κε αιιαγή <br> γξακκήο </p>  (<br>δελ θιείλεη, δελ έρεη </br>) 

<!--Όηη βιέπεηε εδώ είλαη ζρόιηα--> 

<b>Έληνλν</b>  <i>Πιάγηα</i> <small>Μηθξό</small> <big>Μεγάιν</big> 

<sub>Subscript Δείθηεο</sub> <sup>superscript Εθζέηεο</sup> <tt>Σηπι γξαθνκεραλήο</tt> 

Γξακκαηνζεηξά θεηκέλνπ <p style=font-family:arial> Μηα παξάγξαθνο κε Arial </p> 

Μέγεζνο θεηκέλνπ <p style=font-size:150%> Μηα παξάγξαθνο </p> 

Χξώκα θεηκέλνπ <p style=color:red> Μηα παξάγξαθνο </p> 

Σηνίρηζε θεηκέλνπ <p allign=center> Μηα παξάγξαθνο </p> (left,right) 

Χξώκα ηζηνζειίδαο <body bgcolor=000000000 text=255255255 link=152136189 vlink=195161023> 

(bgcolor=ρξώκα background, vlink=visited link= link αθνύ παηεζεί) RGB red,blue,green=0…255 

Εηθόλα γηα background <body background=”filename.gif”> 

Εκθάληζε νξηδόληηαο γξακκήο <hr size=Ν> όπνπ Ν=1….10 θαη παξαπάλω, αιιά δελ είλαη ωξαίν 

Εηζαγωγή/Δηαγξαθή θεηκέλνπ <del>1000</del> <ins>200</ins> 

Λίζηεο: Χωξίο αξίζκεζε <ul> </ul>  Με αξίζκεζε  <ol type=X> </ol> όπνπ Χ=1,a,I,circle  

ul = unordered list ol=orderer list  li=list item <ol type=1 start=3> ζα μεθηλήζεη από ην ηξία 

Π.ρ.  <ol type=1> <li>Κόθθηλν</li> <li> Μπιε </li> </ol>  

Links:  Σε ηνπηθή ζειίδα ή αξρείν    <a href=”html01.html”>Έλα link</a>  

Σην Internet <a href=”http://www.google.com”:>Τν google</a> 

Email <a href=”mailto:stefy@hotmail.com”>Σηείιε κνπ Email</a> 

Εηθόλεο: Jpeg θαη Gif ηα πην θαηάιιεια, Image source <img src=”winter.jpg”> 

Πίλαθεο: <table> <tr> <td>γξακκή1ζηήιε1</td><td> γξακκή1ζηήιε2</td></tr> 

       <tr> <td>γξακκή2ζηήιε1</td><td>γξακκή2ζηήιε2</td></tr></table> 


