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HTML - HyperText Markup Language
Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου 

βασική γλώσσα με την οποία πραγματοποιείται η 
δόμηση σελίδων του Παγκόσμιου Ιστού

Ορίζει ένα σύνολο κοινών στυλ για τις Web σελίδες όπως:
• τίτλοι (titles), 
• επικεφαλίδες (headings), 
• παράγραφοι (paragraphs), 
• λίστες (lists) και 
• πίνακες (tables). 

Κάθε στοιχείο έχει ένα όνομα και περιέχεται μέσα στα 
σύμβολα < >, που αποκαλούνται ετικέτες (tags).
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Όταν ο Φυλλομετρητής ανακτά μια ιστοσελίδα, στην ουσία 
ανακτά τον κώδικα HTML της ιστοσελίδας.
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Ιστορική Αναδρομή Ιστορική Αναδρομή 
 Το 1990 ο Tim Berners-Lee από το CERN, δημιούργησε ένα νέο

πρωτόκολλο, με το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε κάθε είδους

πληροφορία μέσα στο Διαδίκτυο.

 Το πρωτόκολλο αυτό ονομάστηκε HTTP (HyperText Transfer

Protocol) και σηματοδότησε την αρχή του Παγκόσμιου Ιστού (World

Wide Web).

 1994 αναπτύσσεται το πρότυπο HTML 2.0

 H επόμενη έκδοση, η 3.0, δεν έγινε αποδεκτή από τις Microsoft και

Netscape, οπότε το 1996 αντικαταστάθηκε από την έκδοση 3.2 του

W3C, μιας διεθνούς κοινότητας δημιουργών λογισμικού

 Tο 1999 παρουσιάστηκε η έκδοση 4.0



5

Τα αρχεία της HTML περιέχουνΤα αρχεία της HTML περιέχουν

 το κείμενο της ιστοσελίδας. 

 τις ετικέτες της HTML, που υποδεικνύουν τα στοιχεία, τη 

δομή και τη μορφοποίηση των ιστοσελίδων, καθώς επίσης 

και τους συνδέσμους υπερκειμένου προς άλλες 

ιστοσελίδες ή προς αρχεία άλλων μορφών (πολυμέσα). 

 Οι περισσότερες ετικέτες της HTML εμφανίζονται κατά 

ζεύγη, όπου η πρώτη οριοθετεί την αρχή ισχύος της, ενώ 

η δεύτερη το τέλος της, περικλείοντας το κείμενο που 

επηρεάζουν. 
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Οι Ετικέτες ΕπικεφαλίδωνΟι Ετικέτες Επικεφαλίδων

 Οι επικεφαλίδες (headings) χρησιμοποιούνται για τον 

διαχωρισμό των ενοτήτων κειμένου ακριβώς όπως και σ’ ένα 

βιβλίο.
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Οι Σύνδεσμοι (Οι Σύνδεσμοι (Links)Links)

 Για τη δημιουργία ενός συνδέσμου σε μια HTML

ιστοσελίδα, χρησιμοποιούμε τις ετικέτες <Α> και </Α>

(anchor). Η ετικέτα <Α> αποκαλείται συχνά και ετικέτα

δεσμού (anchor tag).
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Εισαγωγή ΕικόναςΕισαγωγή Εικόνας

 Η ιδιότητα SRC δείχνει το όνομα αρχείου ή το URL της

εικόνας που θέλουμε να συμπεριλάβουμε, γραμμένο μέσα

σε εισαγωγικά.
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