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HTML Εργαστήριο – 6. Εικόνες 

Εισαγωγή Εικόνας 
1. Η ετικέτα με την οποία βάζουμε κάποια εικόνα στην ιστοσελίδα μας είναι η παρακάτω: 

<img src="όνομα αρχείου εικόνας (ή / και διαδρομή του). "> 

Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα χρήσης της. Δοκιμάστε το βρίσκοντας και αποθηκεύοντας μια εικόνα 

από κάποια Ιστοσελίδα. Στην περίπτωση αυτή, η εικόνα με το όνομα fun.jpg θα πρέπει να είναι στον ίδιο 

φάκελο με το αρχείο HTML. 

 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!doctype html> 

<html> 

<head><title>Σελίδα με εικόνα 

</title></head> 

<body> 

<img src="fun.jpg"> 

</body> 

</html> 

 

Νέο αρχείο: images.html 

 

2. Στην περίπτωση που έχουμε την εικόνα σε έναν φάκελο, έστω images,  μέσα στον φάκελο που βρίσκεται 

το αρχείο μας, η εντολή μας θα γίνει: 

<img src="images/fun.jpg"> 
 

3. Σε περίπτωση που η εικόνα μας παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορεί να εμφανιστεί έχουμε τη 

δυνατότητα, με τη χρήση της παραμέτρου alt, να εμφανίζουμε αντί γι’ αυτή ένα κείμενο. Έτσι: 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

… 

<img src="fun.jpg"><br> 

<img src="images/arcade_fire.jpg" alt='arcade fire.'> 

</body> 

… 

 

Υπάρχον αρχείο: images.html 

Πολύ σημαντική είναι επίσης η χρήση της alt για ανθρώπους με δυσκολίες όρασης που αντί να δουν τις 

εικόνες διαβάζουν μόνο τις πιθανές πληροφορίες που υπάρχουν στην παράμετρο αυτή. Χρήσιμη είναι επίσης 

η ετικέτα αυτή όταν η ιστοσελίδα μας προβάλεται από κάποια συσκευή χωρίς γραφικά ή από κάποιον χρήστη 

που έχει επιλέξει να απενεργοποιήσει τις εικόνες (π.χ. για μικρότερη χρέωση δεδομένων). Σημαντική είναι 

και για τις μηχανές αναζήτησης που αναζητούν εικόνες και μέσω της ιδιότητας alt.  

 

4. Παρόμοια με την ιδιότητα alt είναι και η ιδιότητα title η οποία εμφανίζει ένα tooltip όταν αφήνουμε τον 

δείκτη του ποντικιού πάνω στην εικόνα. Επιπλέον είναι το κείμενο που εμφανίζεται στην μηχανή αναζήτησης. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

… 

<img src="fun.jpg"><br> 

<img src="images/arcade_fire.jpg" alt='arcade fire.' 

title="arcade fire on concert"> 

</body> 

… 

 

 
 

Υπάρχον αρχείο: images.html 
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5. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα κείμενο να εμφανίζεται και όταν έχουμε και το ποντίκι πάνω στην 

εικόνα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το νέο attribute στην HTML title. 

Κώδικας HTML 

… 

<img src="fun.jpg"><br> 

<img src="images/arcade_fire.jpg" alt='arcade fire.' title=’a great group’> 

</body> 

… 

Υπάρχον αρχείο: images.html 
 

6. Πολλές φορές συνδυάζουμε εικόνα και κείμενο στην ίδια γραμμή. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να 

ορίσουμε, με τη χρήση της παραμέτρου align, αν η γραμμή κειμένου θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος (top), 

στη μέση (middle) ή στο κάτω μέρος (bottom) που είναι και η εξ’ ορισμού εμφάνιση. Στον επόμενο πίνακα 

φαίνεται ένα παράδειγμα χρήσης της. 

 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

 

… 

<img src="images/arcade_fire.jpg" alt='arcade fire.'><br> 

Οι <img src="images/arcade_fire_logo.jpg" align = top> 

είναι ένα Καναδικό συγκρότημα από το Μόντρεαλ. 

</body> 

… 
 

Υπάρχον αρχείο: images.html 

 

7. Μπορούμε επίσης με τη χρήση των παραμέτρων width και height να ορίσουμε το πλάτος και ύψος της 

εικόνας μας που θα καταλάβει στην ιστοσελίδα μας. Με τη χρήση της παραμέτρου border μπορούμε να 

ορίσουμε περιθώριο σε κάποια εικόνα. Στη συνέχεια για την εικόνα (arcade_fire.jpg) θα θέσουμε το ύψος, το 

πλάτος της και κάποιο border. Έτσι: 

Κώδικας HTML 

<img src="images/interpol.jpg" width =200px height = 80 border=6> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: images.html 

 Παρατηρούμε βέβαια, ότι η εικόνα παραμορφώνεται αφού έχουμε ζητήσει μεγάλο πλάτος και μικρό 

ύψος σε σχέση με τις αρχικές αναλογίες της εικόνας. Στην περίπτωση που θέσουμε μόνο το width ή μόνο το 

height, η εικόνα μας θα διατηρήσει τις αρχικές αναλογίες. 

Πειραματιστείτε με την 1η δραστηριότητα. 

 

8. Μία εναλλακτική για τον ορισμό μεγέθους είναι αντί να δηλώνουμε τα pixels που θα καταλαμβάνει μία 

εικόνα να δηλώνουμε το ποσοστό του χώρου που θα καταλάβει στην ιστοσελίδα. 

Κώδικας HTML 

<img src="images/interpol.jpg" width =20% border=6> 

Ιστοσελίδα 
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Υπάρχον αρχείο: images.html 

 

9. Μια εικόνα μπορεί και αυτή να αποτελέσει σύνδεσμο για κάποια άλλη ιστοσελίδα με την εντολή <a 

href> που αναφέρθηκε στην αρχή του μαθήματος. Δοκιμάστε στους υπολογιστές σας ένα παράδειγμα σαν το 

επόμενο. 

<a href= 'http://en.wikipedia.org/wiki/Interpol_(band)'><img src = "images/interpol.jpg"></a> 

Μπορείτε να δοκιμάσετε και την 2η δραστηριότητα. 

 

10. Επιπλέον, μία εικόνα μπορεί να μην χρειάζεται να αποθηκευτεί τοπικά στον υπολογιστή της ιστοσελίδας 

αλλά στην ιδιότητα src της ετικέτας img μπορεί να τεθεί η διεύθυνση στην οποία βρίσκεται η εικόνα. Με τον 

τρόπο αυτό όμως υπάρχει περίπτωση αν αλλάξει κάτι στην ιστοσελίδα που βρίσκεται η εικόνα, αυτή να μην 

φαίνεται στην δική μας. 

Δοκιμάσετε και την 3η δραστηριότητα 

 

Δραστηριότητες 
1. Επισκεφτείτε την σελίδα http://pixact.ly/ και δείτε πόσο καλοί είστε στην εύρεση μεγέθους. 

2. Βρείτε μία εικόνα του αγαπημένου σας συγκροτήματος/ καλλιτέχνη αποθηκεύστε την στο φάκελό σας, 

αλλάξτε της μέγεθος και ορίστε της περιθώριο. Τέλος ορίστε την εικόνα ως σύνδεσμο για μία σελίδα που 

θα βρείτε στο διαδίκτυο με πληροφορίες γι’ αυτόν. 

3. Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα η οποία θα περιλαμβάνει δύο φωτογραφίες του αγαπημένου σας 

συγκροτήματος/ καλλιτέχνη, παιχνιδιού, ταινίας κ.ο.κ. Η σελίδα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εικόνες, 

μία τοπικά αποθηκευμένη και μία που θα χρησιμοποιεί τον σύνδεσμο της εικόνας. 

 

Σύνδεσμοι 
  Ερωτήσεις 

 

http://pixact.ly/
https://goo.gl/forms/9uvDiNjZrcjmIZJg1

