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Το υλικό αυτό δίνεται στους μαθητές για τη σωστή μελέτη της ύλης του μαθήματος. Πρόκειται για 
ένα συμπαγή κορμό ερωτήσεων και ασκήσεων οι οποίες καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της έως τώρα 
διδαχθείσης ύλης και αποτελούν παρόμοια παραδείγματα αυτών που διδάχθηκαν τόσο στην αίθουσα 
διδασκαλίας όσο και στο εργαστήριο πληροφορικής.  
 
Όπως θα διαπιστώσουν οι μαθητές, στο μεγαλύτερο μέρος από τις ερωτήσεις και ασκήσεις δίνονται οι 
απαντήσεις για την όσο το δυνατό καλύτερη κατανόηση των γραφομένων. 
 

1. HTML 
ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

1. Τι είναι η γλώσσα html ? 
HTML είναι το ακρώνυμο από το Hyper Text Markup Language που σημαίνει γλώσσα 
χαρακτηρισμού υπερκειμένου. Η χρήση μιας γλώσσας χαρακτηρισμού σημαίνει ότι γράφεται 
πρώτα το κείμενο και έπειτα προσθέτονται ειδικά σύμβολα γύρω από τις λέξεις ή από ολόκληρες 
προτάσεις ώστε να καθοριστεί η εμφάνιση τους στην οθόνη. Τα ειδικά σύμβολα στην HTML 
λέγονται ετικέτες (tags). Η HTML διαθέτει ένα πεπερασμένο αριθμό ετικετών που μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε 

2. Α. Τι είναι οι ετικέτες της html ; 
Οι ετικέτες ελέγχουν την δομή και την μορφή του κειμένου της ιστοσελίδας. Επίσης παρέχουν 
πληροφορίες προς τον web browser για την σελίδα που πρόκειται να εμφανίσουν, όπως ο τίτλος της 
σελίδας ή ο συγγραφέας της, κ.α. 

Β. Πώς είναι μια ετικέτα ; 
Οι HTML ετικέτες γράφονται ανάμεσα στα σύμβολα < και >  
πχ. <body> 

3. Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της 
στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απάντηση :  1Ζ    2Ε   3Η    4Δ    5Β    6Α    7Γ   
 

Α. Ετικέτα 
 

1. <h1>  
2. < body > 
3. <p>  
4. <title> 
5. < html > 
6. <!DOCTYPE html> 
7. < head> 

 

Β. Επεξήγηση ετικέτας  
 
Α.  Δηλώνει ότι αυτό το έγγραφο είναι HTML5 
Β.  Η αρχική ετικέτα μιας σελίδας HTML 
Γ.  περιέχει μετα-πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο 

αρχείο html 
Δ.  Ετικέτα που καθορίζει έναν τίτλο για το έγγραφο 
Ε.  Ετικέτα που περιέχει το ορατό περιεχόμενο της σελίδας 
Ζ.  Ετικέτα ορίζει μια μεγάλη επικεφαλίδα 
Η.  Ετικέτα που ορίζει μια παράγραφο. 
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4.  
Το αρχείο που περιέχει html ετικέτες λέγεται HTML αρχείο και έχει επέκταση .html ή .htm (εκτός 
βέβαια κι' αν η ιστοσελίδα είναι δυναμική οπότε έχει επεκτάσεις όπως .php. asp, jsp κτλ.). Τα 
αρχεία αυτά είναι απλά αρχεία κειμένου σε μορφή ASCII και δεν περιέχουν πληροφορίες για το 
περιβάλλον ή τα προγράμματα με τα οποία θα λειτουργήσουν.  
 

5. Ποιά είναι η δομή ενός αρχείου   .html ? 
Ένα αρχείο html αρχίζει πάντα με την ετικέτα <html> και αποτελείται από δύο ενότητες: την 
κεφαλή (HEAD) και το κυρίως περιεχόμενο (BODY) ή αλλιώς το "σώμα" της σελίδας όπως 
συνήθως το αποκαλούμε 
<html> 
  <!-- αυτό είναι ένα σχόλιο -- > 
  <head> 
   <title> 
    <!-- εδώ γράφουμε τον τίτλο του προγράμματος -- > 
   </title> 
  <head> 
  <body> 
   <!-- εδώ γράφουμε όλες τις ετικέτες του προγράμματος που εκτελούνται -- > 
    ………..    εντολές του προγράμματος 
  </body> 
</html> 
 

6. Δώστε μερικές βασικές ετικέτες μορφοποίησης ενός κειμένου σε σελίδα html 
<b>…κείμενο <b> : Κάνει τα γράμματα του κειμένου έντονα 
<u>…κείμενο < u>: Κάνει τα γράμματα του κειμένου υπογραμμισμένα 
<i> …κείμενο <i>  : Κάνει τα γράμματα του κειμένου πλάγια 
<center>…κείμενο < center >: Στοιχίζει τα γράμματα του κειμένου στο κέντρο 
<br> : Πηγαίνει στην επόμενη γραμμή ο έλεγχος 
 

7. Γράψτε ένα δικό σας αρχείο html 
<html> 
<head> 
<title>To πρώτο μου πρόγραμμα</title> 
</head> 
<body>  
Αυτή είναι η  <b>ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ</b>!!! να γράψω ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή 
μου. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω<b>ΝΑΙ!!!</b><br /> 
Θα μπορώ να δημιουργώ <i>ιστοσελίδες</i>. <b>επαγγελματικές</b><br /> 
<i>αλλά και το προσωπικό μου blog</i>  
</body> 
</html> 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 

8. Ποια εντολή εμφανίζει την εικόνα pic1.jpg μέσα στη σελίδα και όταν κάνουμε κατάδειξη επάνω 
της εμφανίζεται το κείμενο «η σχετική με το θέμα εικόνα» ? 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

<img src=" pic1.jpg" alt=" η σχετική με το θέμα εικόνα "> 
** Το alt είναι το στοιχείο που όταν γίνεται κατάδειξη πάνω στην εικόνα εμφανίζεται το κείμενο μέσα στα εισαγωγικά 
 
 

9. Ποια εντολή εμφανίζει την εικόνα img_1.jpg μέσα στη σελίδα και καθορίζει το πλάτος της σε 500px 
και το ύψος της σε 600 px (pixels)  ? 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 <img src="img_1.jpg" alt="η πρώτη μου εικόνα" style="width:500px ; height:600px;">  

 

10. Πως γίνεται το παραπάνω όταν η εικόνα βρίσκεται στο φάκελο «folder-1» ? 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

<img src="/folder-1/img_1.jpg" alt="η πρώτη μου εικόνα" style="width:500px;height:600px;">  

 

11. Πόσων ειδών επικεφαλίδες έχουμε ? Πως θα γράψουμε π.χ hello word μέσα σε μία από αυτές? 

Έχουμε 6 ειδών επικεφαλίδες  

<h1>hello word </h1> <!--  μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς -- >  
<h2>hello word </h2> <!--  μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς -- >  
<h3>hello word </h3> <!--  μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς -- >  
<h4>hello word </h4> <!--  μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς -- >  
<h5>hello word </h5> <!--  μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς -- >  
<h6>hello word </h6> <!--  μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς -- >  
 

12. Τι είναι μια div (division) ? Πώς μπορούμε να την ορίσουμε μέσα σε μια html σελίδα ? Μπορούμε 
να την μορφοποιήσουμε ? 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Μια div φανταστείτε ότι είναι μια επιπλέον διαφάνεια (με κάποιο πλάτος και ύψος) μέσα στη 
σελίδα μας. Μπορούμε να έχουμε όσες θέλουμε, όπου θέλουμε και με όποια μορφοποίηση 
θέλουμε (αρκεί όλα να «δένουν» αρμονικά δίνοντας ένα καλό οπτικό αποτέλεσμα – π.χ  δεν 
θέλουμε μια div να επικαλύπτει μέρος μιας άλλης). 
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13. Ποια εντολή θα δημιουργήσει μια div πλάτους 600px και ύψους 400px όπου μέσα θα έχουμε μια 
παράγραφο με περιεχόμενο hello word? 
<body> 
     ……. 

 <div style=”width:600px;  height:400px”>  

  <p> hello word </p> 

 </div>  

ΠΙΝΑΚΕΣ 

14. Πως θα ορίσουμε μέσα στη σελίδα μας ένα πίνακα πλάτους 800px (pixels) , τριών γραμμών και 
τριών στηλών ? 
 

<table style="width:800px"> 
  <tr> <! -- 1η γραμμή -- > 

    <td>Jill</td>  <! -- 1η στήλη -- > 

    <td>Smith</td>  <! -- 2η στήλη -- > 
    <td>50</td>  <! -- 3η στήλη -- > 
  </tr> 
 
  <tr><! -- 2η γραμμή -- > 
    <td>Jill</td> <! -- 1η στήλη -- > 
    <td>Smith</td>  <! -- 2η στήλη -- > 
    <td>70</td> <! -- 3η στήλη -- > 
  </tr> 
 
  <tr><! -- 3η γραμμή -- > 
    <td>Eve</td> <! -- 1η στήλη -- > 
    <td>Jackson</td>  <! -- 2η στήλη -- > 
    <td>94</td> <! -- 3η στήλη -- > 
  </tr> 
</table>  
 

15. Πως θα καθορίσω ότι το φόντο μιας γραμμής του πίνακα θα είναι κόκκινο  και το ύψος της θα 
είναι 25px; 

<tr style=”background:red; line-height:25px”> </tr> 
** tr  σημαίνει table row ,  background είναι η εντολή που καθορίζει το φόντο 

 

16. Πως θα καθορίσω ότι ένα κελί μιας γραμμής του πίνακα θα έχει πλάτος 125px (pixels); 

<td style=”width:125px”> </td> 
** td  σημαίνει table data και καθορίζει ένα κελί (όπως πχ στο excel) 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ html 

17. Έστω ότι βρίσκομαι στην ιστοσελίδα page-1.html .  Πως η εικόνα pic-2.jpg θα με μεταφέρει σε 
στην ιστοσελίδα page2.html  ? 

<a href="page2.html"><img src=”pic-2.jpg”></a>  
 

 

18. Έστω ότι βρίσκομαι στην ιστοσελίδα page-1.html. Πως το κείμενο «μεταβείτε στην επόμενη 
σελίδα» θα με μεταφέρει σε στην ιστοσελίδα page2.html  ? 

<a href="page2.html > μεταβείτε στην επόμενη σελίδα</a>  
 

 

19. Πως θα εμφανίζεται η ιστοσελίδα της google, κάνοντας κλικ επάνω στο κείμενο «εδώ για να πάτε 
στην google» ? 

<a href="http://www.google.gr">εδώ για να πάτε στην google</a>  
 

 

20. Πως θα εμφανίζεται η ιστοσελίδα της goggle, κάνοντας κλικ επάνω στην εικόνα  Pic1.jpg  ? 

<a href =http://www.google.gr><img src = “pic1.jpg " width="100" height="100" </a>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.gr/
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ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ HTML 

21. H  μορφοποίηση του στυλ μιας ιστοσελίδας γίνεται εσωτερικά δηλ. μέσα στο αρχείο .html (με 
εντολές) ή από κάποιο εξωτερικό αρχείο (με επέκταση .css)? 
Γίνεται και με τους 2 τρόπους  
(α’ τρόπος , δημιουργώ την ετικέτα <style> ….. </style> μέσα στο <head> … </head>) 
<head> 
<style> 
 .div1 {  
background : red; 
font-family:arial; 
…. 
… 
} 
</style> 
</head> 
…… 
  επόμενες εντολές  
…… 
 
(β’ τρόπος , δημιουργώ τη σύνδεση με ένα εξωτερικό αρχείο στυλ (π.χ το style1.css)  μέσα στο 
<head> του html …..) 
<link rel = “stylesheet” type=text/css” source=”style1.css” 
</head> 
 
Επεξήγηση : Το αρχείο style1.css είναι ένα σύνολο από εντολές που καθορίζουν το στυλ του περιεχομένου μέσα 
στην σελίδα html η οποία το καλεί. 

 

22. Τι είναι το αρχείο μορφοποίησης στυλ (.css) μιας ιστοσελίδας ? 
Είναι το εξωτερικό αρχείο που περιέχει εντολές μορφοποίησης της ιστοσελίδας (δηλαδή του 
αρχείου html) που το καλεί. Από τις εντολές αυτού του αρχείου διαμορφώνονται τα χρώματα, οι 
γραμματοσειρές, τα διαστήματα, οι θέσεις που θα τοποθετηθούν π.χ οι διάφοροι πίνακες κλπ 
 
 

23. Πως θα διαμορφωθεί μια παράγραφος που περιέχει τη φράση «hello word” μέσα από τις εντολές 
του αρχείου style1.css ? 
Στο βασικό αρχείο θα γράψω 
<p class = “a1”> hello word</p> 
 
Στο αρχείο μορφοποίησης style1.css θα γράψω 
 
. a1 {  /* πάντα η μορφοποίηση ανοίγει με ένα άγκιστρο */ 
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Background : red ; /* καθορίζω ότι το φόντο μέσα στην παράγραφο θα είναι κόκινο */ 
Font-family:arial ;  /* καθορίζω ότι η γραμματοσειρά μέσα στην παράγραφο θα είναι arial */ 
Font-size:12px ;    /*καθορίζω ότι η το μέγεθος γρ/ράς μέσα στην παράγραφο θα είναι 12 px */ 
}   /* πάντα η μορφοποίηση κλέινει με ένα άγκιστρο */ 
 
 

24. Mε ποια εντολή μέσα στο αρχείο main.html θα συνδέσουμε το αρχείο μορφοποίησης της 
σελίδας , style1.css  
<head> 
………. 
 <link  rel=”stylescheet”   source=”style1.css”   type=”text/css”> 

 </head> 

 

25. Ποιες οι βασικές εντολές μορφοποίησης ενός αρχείου .css  
 
color: blue;    /*καθορίζει το χρώμα γραμματοσειράς*/ 
background: blue;  /*καθορίζει το φόντο*/ 
font-family : Arial;  /*καθορίζει τo είδος της γραμματοσειράς*/ 
font-size : 12px;   /*καθορίζει τo μέγεθος της γραμματοσειράς*/ 
border: 2px solid red; /*καθορίζει τo περίγραμμα ενός πίνακα, μιας παραγράφου, μιας div*/ 
text-align: left;  text-align: right;  text-align: center;   
   /*καθορίζει στοίχιση κειμένου ενός πίνακα, μιας παραγράφου, μιας div*/ 
margin-top: 10px; /*καθορίζει την απόσταση από την κορυφή π.x μιας div*/ 
margin-left: 10px; /*καθορίζει την απόσταση από αριστερά π.x μιας div*/ 
margin-right: 10px; /*καθορίζει την απόσταση από δεξιά π.x μιας div*/ 
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2. FTP (File Transfer Protocol) 
ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Τι είναι το FTP; 

FTP σημαίνει πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων. Ένα πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που 
χρησιμοποιούν οι δικτυωμένοι υπολογιστές για να μιλούν μεταξύ τους. Και το FTP είναι η γλώσσα που 
χρησιμοποιούν οι υπολογιστές σε ένα δίκτυο TCP / IP (όπως το διαδίκτυο) για τη μεταφορά αρχείων 
προς μια κατεύθυνση και από την άλλη. 

Ίσως έχετε ήδη συναντήσει το FTP ήδη στο διαδίκτυο. ‘Ισως έχετε κατεβάσει μια νέα εφαρμογή από 
τον Firefox ή έχετε ‘τραβήξει’  MP3s από τον προσωπικό server ενός συμμαθητή σας. Τα 
προγράμματα περιήγησης ιστού (οι browsers) σας επιτρέπουν να κάνετε λήψη αρχείων μέσω FTP από 
το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Είναι πολύ βολικό σε χρόνο να ‘κατεβάσετε’ ένα αρχείο 
ή δύο, αλλά η μέθοδος λήψης από το πρόγραμμα περιήγησης δεν προσφέρει πολλά στο χώρο της 
ευελιξίας. Αν κάνετε κάποιο είδος ανάπτυξης ιστοσελίδων, ένα πρόγραμμα FTP θα σας είναι 
απαραίτητο. 
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