
HTML Εργαστήριο – 7. Εισαγωγή βίντεο και ήχου 
 

HTML5 – Εισαγωγή video 
Η HTML 5 , το νέο πρότυπο για την HTML, υποστηρίζει την εισαγωγή βίντεο 

και ήχου χωρίς να απαιτείται κάποιο πρόσθετο πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα το 

flash, το quicktime ή το mediaplayer. Για να εισάγουμε βίντεο, χρησιμοποιούμε την ετικέτα <video>, 

με τον ίδιο τρόπο που για να εισάγουμε εικόνα χρησιμοποιούσαμε την ετικέτα <img>.  

 

1. Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο html, όπως φαίνεται στη συνέχεια. Σε αντιστοιχία με την ετικέτα <img>, 

για να δει το βίντεό μας ο φυλλομετρητής, θα πρέπει σύμφωνα με τον επόμενο κώδικα αυτό να υπάρχει 

στον φάκελο video, ο οποίος βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το html αρχείο μας. Εσείς θα βρείτε τα 

αρχεία βίντεο στον φάκελο server/!!!html, και θα πρέπει είτε να «δείχνετε» εκεί στην παράμετρο src, 

είτε να τα αντιγράψετε (αντιγραφή - επικόλληση) σε κάποιο βολικό φάκελο. Με τις ιδιότητες width και 

height ορίζουμε τις διαστάσεις του βίντεο. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html>  

    <head> 

          <title>Ήχος και βίντεο</title> 

     </head> 

     <body> 

          <video src="video/podcast.ogv" width = "320" height ="240"></video> 

     </body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: video.html 

 

2. Παρατηρούμε ότι δεν βλέπουμε το ίδιο το βίντεο, αλλά μόνο το πρώτο του frame. Θα πρέπει για να 

έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το βίντεο να εμφανίσουμε τα στοιχεία ελέγχου στο βίντεό μας. 

Για να προσθέσουμε τη λειτουργικότητα αυτή στην HTML5, απλά θα πρέπει να προσθέσουμε την 

ιδιότητα controls μέσα στην ετικέτα video. 

Κώδικας HTML 

… 



      <video src="video/podcast.ogv" width = "320" height ="240" controls></video> 

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: video.html 
 

3. Εάν η έκδοση του φυλλομετρητή του χρήστη που επισκέπτεται την ιστοσελίδα σας είναι αρκετά παλιά, 

η HTML5, και άρα και η ετικέτα <video>, δε θα υποστηρίζεται. Για τους χρήστες αυτούς θα πρέπει να 

υπάρχει μία ενημέρωση ότι στο σημείο αυτό της σελίδας σας υπάρχει ένα βίντεο. Αυτό γίνεται βάζοντας 

άλλο περιεχόμενο ανάμεσα στις ετικέτες, το οποίο θα φαίνεται αντί για το βίντεο. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, ας βάλουμε μία παράγραφο με πληροφοριακό κείμενο. 

Κώδικας HTML  

… 

<video src="video/podcast.ogv" width = 

"320" height ="240" controls> 

      <p> Εδώ υπάρχει ένα υπέροχο βίντεο 

το οποίο δυστυχώς δεν μπορείτε να δείτε. 

</p> 

</video> 

… 

 

Υπάρχον αρχείο: video.html  

Εισαγωγή ήχου 
4. Για να εισάγουμε ήχο στη σελίδα μας η αντίστοιχη ετικέτα είναι η <audio> που χρησιμοποιείται με 

πανομοιότυπο τρόπο. Και πάλι θα χρειαστούμε την ιδιότητα controls. Επίσης θα πρέπει να προσέξουμε 

τον φάκελο και το όνομα του αρχείου ήχου μας. Εσείς θα βρείτε τα κατάλληλα αρχεία στον server. 

Μπορείτε να βάλετε και μία αντίστοιχη πληροφοριακή παράγραφο για τους χρήστες που το μέσο 

πρόσβασης στη σελίδα σας δεν υποστηρίζει html 5. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!doctype html> 

<html>  

<head> 

<title>Ήχος και βίντεο</title> 

</head> 

<body> 

<audio src="audio/podcast-audio.oga" controls> 

<p> Εδώ υπάρχει ένα υπέροχο ηχητικό 

ντοκουμέντο το οποίο  

δυστυχώς δεν μπορείτε να ακούσετε. </p> 

</audio> 

 



</body> 

</html> 

Νέο αρχείο: audio.html 

 

Άλλοι τύποι αρχείων 
5. Εάν δοκιμάσατε να δείτε κάποια από τις παραπάνω σελίδες σε κάποιον φυλλομετρητή όπως ο opera, 

chrome και firefox και μάλιστα σε ανανεωμένη έκδοση, δε θα είχατε κανένα πρόβλημα και θα είδατε 

το βίντεό και θα ακούσατε τους ήχους σας κανονικά. Στη περίπτωση όμως που χρησιμοποιείται safari 

ή internet explorer αντί για την προηγούμενη σελίδα, θα απογοητευτήκατε βλέποντας κάτι τέτοιο: 

 
Οι δύο τελευταίοι φυλλομετρητές δεν υποστηρίζουν τον συγκεκριμένο τύπο βίντεο ή ήχου με 

την κατάληξη ogv (ή για ήχο oga), υποστηρίζουν όμως αρχεία τύπου mpeg h.264 με την κατάληξη mp4 

(ή m4a για ήχο). 

6. Επειδή η ιστοσελίδα δημιουργείται ακριβώς για να γίνεται ορατή από όσους περισσότερους χρήστες, 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες των παραπάνω 

φυλλομετρητών. Μία λίγο διαφορετική σύνταξη της ετικέτας video ή audio, η οποία θα μας επιτρέψει 

να εισάγουμε και εναλλακτικούς τρόπους είναι ο συνδυασμός των παραπάνω εντολών με την ετικέτα 

<source>, όπως βλέπουμε στη συνέχεια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εισάγουμε διαφορετικές 

πηγές βίντεο, με αποτέλεσμα το ίδιο αρχείο βίντεο να παρέχεται σε δύο μορφές (mp4 και ogg), ώστε το 

πρόγραμμα πλοήγησης να επιλέξει το πιο κατάλληλο. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html>  

    <head> 

          <title>Ήχος και βίντεο</title> 

     </head> 

     <body> 

        <video controls> 

           <source src="video/podcast.mp4" type="video/mp4"/> 

           <source src="video/podcast.ogv" type="video/ogg"/> 

          <p> Ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει html 5 video. </p> 

       </video> 

     </body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 



 
Νέο αρχείο: videoalt.html 

 

7. Για την εισαγωγή διαφορετικών μορφών ήχου η διαδικασία είναι αντίστοιχη, όπως βλέπουμε στο 

επόμενο πλαίσιο. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html>  

    <head> 

          <title>Ήχος και βίντεο</title> 

     </head> 

     <body> 

        <audio controls> 

           <source src="audio/podcast-audio.m4a" type="audio/mp4"/> 

           <source src="audio/podcast-audio.oga" type="audio/ogg"/> 

           <p> Ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει html 5 audio. </p> 

         </audio> 

     </body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: audioalt.html 

 

Πρόσθετες επιλογές 
8. Η HTML5 μας παρέχει κάποιες επιπλέον επιλογές για τα βίντεο και τους ήχους μας. Υπάρχει η 

δυνατότητα ρύθμισης του πότε θα φορτώσει το βίντεο ή ο ήχος με την ιδιότητα preload. Η ιδιότητα 

αυτή μπορεί να ρυθμιστεί στο none με την οποία δε φορτώνεται καμία πληροφορία για το μέσο πριν ο 

χρήστης πατήσει το play, στο auto με την οποία ουσιαστικά αφήνουμε τον φυλλομετρητή να 

αποφασίσει τι θα φορτώσει και στο metadata στο οποίο φορτώνονται πληροφορίες για το βίντεο (ή τον 

ήχο) όπως το πρώτο frame, το μέγεθος και η διάρκεια αλλά δε ξεκινάει να φορτώνει το βίντεο (αν και 

αυτό εξαρτάται από τον φυλλομετρητή). Στη συνέχεια βλέπουμε την σελίδα μας με την επιλογή στο 

none, όπου δεν έχει φορτωθεί το μέγεθος και η διάρκεια του βίντεο, κάτι που γίνεται αφού πατηθεί το 

play. 



Κώδικας HTML 

… 

<video controls preload="none"> 

       <source src="video/podcast.mp4" type="video/mp4"/> 

       <source src="video/podcast.ogv" type="video/ogg"/> 

       <p> Ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει html 5 video. </p> 

</video> 

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: videoalt.html 

 

9. Μερικές φορές θα θέλουμε το βίντεο (ή ο ήχος) να παίξει αυτόματα με το που θα ανοίξει ο επισκέπτης 

την σελίδα. Αυτό γίνεται με την ιδιότητα autoplay που χρησιμοποιείται, όπως βλέπουμε στη συνέχεια 

για το βίντεο αλλά και τον ήχο. 

Κώδικας HTML 

… 

<video controls preload="auto" autoplay> 

<source src="video/podcast.mp4" 

type="video/mp4"/> 

<source src="video/podcast.ogv" 

type="video/ogg"/> 

<p> Ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει 

html 5 video. </p> 

</video> 

… 

… 

<audio controls preload="auto" autoplay> 

<source src="audio/podcast-audio.m4a" 

type="audio/mp4"/> 

<source src="audio/podcast-audio.oga" 

type="audio/ogg"/> 

<p> Ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει 

html 5 audio. </p> 

</audio> 

… 

Υπάρχον αρχείο: videoalt.html Υπάρχον αρχείο: audioalt.html 

Αν έχετε παραπάνω από ένα μέσο στη σελίδα σας θα πρέπει να προσέξετε να μην ξεκινάτε πολλά 

ταυτόχρονα. Επιπλέον πολλοί χρήστες δεν θα θέλουν να ξεκινά το βίντεο απευθείας αλλά να το επιλέγουν 

οι ίδιοι. Να είλστε προσεκτικοί με την επιλογή αυτή. 

 

10. Μία ακόμα ιδιότητα που μπορούμε να προσθέσουμε στο μέσο μας είναι η δυνατότητα συνεχής 

επανάληψης, με την loop. Δοκιμάστε το με τον τρόπο που φαίνεται στη συνέχεια. 

Κώδικας HTML 

… 

<video controls preload="auto" autoplay loop> 

<source src="video/podcast.mp4" type="video/mp4"/> 

<source src="video/podcast.ogv" type="video/ogg"/> 

<p> Ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει html 5 video. </p> 

</video> 

… 

Υπάρχον αρχείο: videoalt.html 

 



11. Πολλές φορές όταν βλέπουμε μία σελίδα με διάφορα βίντεο όπως για παράδειγμα το youtube, αυτό που 

βλέπουμε αντί για ενδεχομένως το πρώτο frame είναι ένα ενδιαφέρον στιγμιότυπο του βίντεο. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με την ιδιότητα poster και μία εικόνα από το βίντεο. Θέστε την ιδιότητα preload 

σαν none ώστε να μπορέσετε να δείτε τα αποτελέσματα της poster. Γίνεται αντιληπτό ότι η εικόνα που 

θα προσθέσουμε θα μπορούσε να μην είναι καν στιγμιότυπο του βίντεο. 

Κώδικας HTML 

… 

<video controls preload="none" poster="video/podcast-poster.jpg"> 

<source src="video/podcast.mp4" type="video/mp4"/> 

<source src="video/podcast.ogv" type="video/ogg"/> 

<p> Ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει html 5 video. </p> 

</video> 

… 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: videoalt.html 

 

Δραστηριότητες 
1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.mp3juices.cc/  

και στο πεδίο που βλέπετε κάντε αντιγραφή και 

επικολλήστε το url από το αγαπημένο σας τραγούδι στο 

youtube. Στη συνέχεια πατήστε Downlaod. Βρείτε το 

αρχείο mp3 στον υπολογιστή σας και επικολλήστε το 

στον υποφάκελο audio του φακέλου σας στον server. 

Δημιουργήστε ένα αρχείο html στο οποίο όπως κάνατε 

και σε προηγούμενες δραστηριότητες θα εισάγετε το 

mp3 αρχείο σας.  

Σύνδεσμοι 

 Ερωτήσεις 

 https://www.mp3juices.cc/ 

 

 

https://www.mp3juices.cc/
https://goo.gl/forms/Hste7stmbxEOe5P72


Συνοπτικά 

 
 

 


