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Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ 
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Σηόρνο ηεο ώξαο 

• Δηζαγσγή ηεο γιώζζαο CSS ζε αξράξην επίπεδν: 

• Βαζηθή ζύληαμε 

• Σπλδπαζκόο HTML θαη CSS 

• Δπηινγείο, ηδηόηεηεο, θαη ηηκέο 

• Γξακκαηνζεηξέο θαη κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ 

• Φξώκαηα 

• Πεξηζώξηα 

• Πιαίζηα 



Αθνπζηηθή 

αλαπαξάζηαζε 

Πεξηερόκελν θαη κνξθνπνίεζε 

• Πεξηερόκελν 

• Γελ πεξηγξάθεη εκθάληζε! 

• Πεξηγξάθεη ζημαζία 

• Δκθαλίδεηαη μέζυ κνξθνπνίεζεο 

• Μνξθνπνίεζε: Γείρλεη ην πεξηερόκελν κε ζσζηό ηξόπν 

• π.ρ. ζεκαληηθό = εληνλόηεξν 

 

HTML 

πεξηερόκελν 

Οπηηθή 

αλαπαξάζηαζε 



Γηαηί λα ρσξίζσ HTML & CSS? 

• Ταρύηεηα 

• Πξνζβαζηκόηεηα 

• Φνξεηόηεηα 

• Γηαρεηξίζηκνο θώδηθαο 



CSS 

• Οξίδεη ηελ κνξθνπνίεζε ελόο εγγξάθνπ 

• Δθαξκόδεηαη πάλσ ζε έλα HTML έγγξαθν 

• Δίλαη θαλόλεο ζηε κνξθή 

 

ιδιότητα: τιμή 



Σπλδπαζκόο CSS θαη HTML 

• Δθαξκνγή απεςθείαρ ζε κία εηηθέηα: 

 

<p style=“color: red”>Γεια σου κόσμε!</p> 

 

• Καλόλεο εθαξκόδνληαη κόλν ζηελ αληίζηνηρε εηηθέηα. 

• Κακή πξαθηηθή! Γελ βνεζάεη ζηνλ δηαρσξηζκό 

πεξηερνκέλνπ-παξνπζίαζεο. 



Σπλδπαζκόο CSS θαη HTML 

• Εζυηεπική θόξησζε CSS. Τνπνζεηνύκε ηελ εηηθέηα 
<style type=“text/css”> ζην <head> θαη κέζα ην 
CSS. 

 

<style type="text/css"> 

 p { 

  color: red; 

 } 

 a { 

  color: blue; 

 } 

</style> 



Σπλδπαζκόο CSS θαη HTML 

• Εξυηεπική θόξησζε CSS. Τν CSS βξίζθεηαη ζε 

μερσξηζηό αξρείν .css. Τνπνζεηνύκε κέζα ζην <head>: 

 

<link 

 rel="stylesheet“ 

 type="text/css“ 

 href=“style.css" /> 

 

 



Δπηινγέαο εηηθεηώλ <a> 

Δπηινγείο 

• Επιλογέαρ (selector): Καζνξίδεη πνύ ζα εθαξκνζηνύλ νη 

CSS θαλόλεο. 

• Επιλογέαρ εηικεηών επηιέγεη όιεο ηηο HTML εηηθέηεο κε 

θάπνην όλνκα: 

 

p { 
 color: red; 
} 
a { 
 color: blue; 
} 

 

Δπηινγέαο εηηθεηώλ <p> 



Ηδηόηεηεο 

• Δκθαλίδνληαη μεηά από έλαλ επηινγέα 

• Πεξηέρνληαη αλάκεζα ζε { θαη } 

• Φσξίδνληαη κε ; 

• Κάζε ηδηόηεηα έρεη όνομα θαη ηιμή πνπ ρσξίδνληαη κε : 

 

body { 
    font-size: 0.8em; 
    color: navy; 
}  
 

επιλογέαρ 

ιδιόηηηερ 
Ππώηη ιδιόηηηα 

Δεύηεπη ιδιόηηηα 

Όνομα Τιμή 



Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ 

• font-weight: Οξίδεη αλ ην θείκελν ζα είλαη έληνλν 

(bold) ή όρη (normal) 

 

 

p { 

 font-weight: bold; 

} 

Hello! 

p { 

 font-weight: normal; 

} 

Hello! 



Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ 

• text-decoration: Οξίδεη αλ ην θείκελν ζα είλαη 

ππνγξακκηζκέλν (underline) ή όρη (none) 

 

 

p { 

 text-decoration: underline; 

} 

Hello! 

p { 

 text-decoration: none; 

} 

Hello! 



Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ 

• font-style: Οξίδεη πιάγηα (italic) ή απιά (normal) 

γξάκκαηα. 

p { 

 font-style: italic; 

} 

Hello! 

p { 

 font-style: normal; 

} 

Hello! 



Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ 

• text-align: Οξίδεη ηελ ζηνίρηζε ηνπ θεηκέλνπ 

 

 left center right 



p { 

 font-style: italics; 

 font-weight: bold; 

 text-decoration: underline; 

 color: #396; 

 background-color: #e0e0e0; 

 text-align: center; 

} 

Hello world! 



Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ 

• font-family: Οξίδεη ηελ γξακκαηνζεηξά ηνπ θεηκέλνπ 

Ζ γξακκαηνζεηξά πξέπεη να ςπάπσει ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

επηζθέπηε. 

 
Arial, Helvetica 

Verdana 

Tahoma 

Trebuchet 

Comics Sans MS 

Garamond 

Courier New 



Μνλάδεο κέηξεζεο κεγέζνπο 

• pt (points): Απόλςηο κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο. 

8pt 

10pt 

12pt 

15pt 

20pt 

40pt 

Μέγεθορ κειμένος 

Μέγεθορ επικεθαλίδαρ 



Άιιεο απόιπηεο κνλάδεο 

• in: Inches 

• cm: Δθαηνζηά 

• mm: Φηιηνζηά 

• pc: Pica 

 

 

…αιιά ηηο απνθεύγνπκε 

 



Μνλάδεο κέηξεζεο κεγέζνπο 

• %: Ποζοζηιαίο, ζσεηικό κε ηνλ παηέξα, κέγεζνο. 

 



<p> 
 Χαίρε, <strong>κόσμε</strong>! 
</p> 

 
p { 
    font-size: 100%; 
} 
strong { 
    font-size: 100%; 
} 

Φαίξε, κόζμε! 



p { 
    font-size: 200%; 
} 
strong { 
    font-size: 100%; 
} 

Φαίξε, κόζμε! 



p { 
    font-size: 100%; 
} 
strong { 
    font-size: 200%; 
} 

Φαίξε, κόζμε! 



p { 
    font-size: 200%; 
} 
strong { 
    font-size: 200%; 
} 

Φαίξε, κόζμε! 



Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ 

• font-size: Οξίδεη ην κέγεζνο θεηκέλνπ 

p { 

 font-size: 100%; 

} 

Hello! 

p { 

 font-size: 200%; 

} 

Hello! 



body { 

 font-size: 12pt; 

} 

p { 

 font-size: 200%; 

} 

strong { 

 font-size: 50%; 

} 

<body><p>Hello, <strong>world!</strong></p></body> 



Μνλάδεο κέηξεζεο κεγέζνπο 

• em: Σρεηηθό κέγεζνο. 

 

• 1em = 100% 

• 2em = 200% 

 

…ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο ηνπ 



Μνλάδεο κέηξεζεο κεγέζνπο 

• px: Απόλςηο* κέγεζνο, ζε pixels 



50px 
5
0
p

x
 

200px 

2
0
0
p

x
 

30px 16px 



1ε Δξγαζία 
• Παξάδνζε ζην web-seminar@softlab.ntua.gr 

• Σπλεκκέλν .zip κε .html + .css (+ εηθόλεο) 

• Μέρξη 18/10/2010 

• Να δεκηνπξγήζεηε κία πξνζσπηθή ηζηνζειίδα 

• Τν όνομα θαη ην επώνςμό ζαο 

• Τν e-mail ζαο 

• Λίγα ιόγηα γηα εζάο 

• Μία θσηνγξαθία ζαο ή κία εηθόλα πνπ ζαο άξεζε 

• Μία ιίζηα θαη έλαο πίλαθαο ηεο επηινγήο ζαο 

• Να ηελ κνξθνπνηήζεηε 

• Φξώκαηα 

• Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ 

• Πεξηζώξηα 

mailto:web-seminar@softlab.ntua.gr
mailto:web-seminar@softlab.ntua.gr
mailto:web-seminar@softlab.ntua.gr


Validation 

• HTML: http://validator.w3.org 

• CSS: http://jigsaw.w3.org/css-validator  

 

• Γηαηί; 

• Σειίδεο ίδηεο ζε όινπο ηνπο browser 

• Βξίζθεη ιάζε πνπ έηπρε λα δνπιέςνπλ 

• Καιύηεξνο θώδηθαο 

• Κάλνπκε validate ηηο εξγαζίεο καο 

• XHTML 1.0 Strict 

• CSS 2.1 

http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator
http://jigsaw.w3.org/css-validator
http://jigsaw.w3.org/css-validator
http://jigsaw.w3.org/css-validator


Πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο 

• Μία θαιή εξγαζία ζα δημοζιεςθεί σο πξόηππε ιύζε 

• Πξόηππε εξγαζία: 

• Συζηή ρξήζε ηερλνινγηώλ 

• Όρη ρξήζε ηερλνινγηώλ εθηόο ύιεο 

• Πλήπηρ ρξήζε ηερλνινγηώλ 

• Πξσηόηππε 

• Γελ ζέιεηε λα δεκνζηεπζεί; Σεκεηώζηε ην ζην e-mail ζαο. 

• Διέγρνπκε ηηο εξγαζίεο ζην λεόηεξν Firefox 



Φξώκα! 



Φξώκαηα 

• color: Οξίδεη ην ρξώκα ηνπ θεηκέλνπ 

• background-color: Οξίδεη ην ρξώκα ηνπ θόληνπ 



p { 
 color: yellow; 
 background-color: blue; 
} 
 

<p> 
 Hello! 
</p> 

Hello! 



Φξώκαηα 

Τν ρξώκα κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ιέμε: 

black 

white 

blue 

yellow 

red 

green 

purple 

pink 

gray 

orange 

…θαη πνιιέο άιιεο... 



Φξώκαηα RGB 

• Πεξηγξάθνπκε ηελ θυηεινόηηηα ελόο pixel. 

• Σπλδπάδνληαη 3 σπυμαηικοί ζςνηελεζηέρ: 

red green blue 



Φξώκαηα RGB 

red green blue Αποηέλεζμα 

100% 0% 0% 

0% 100% 0% 

0% 0% 100% 

100% 100% 100% 

0% 0% 0% 

50% 50% 50% 

100% 0% 100% 



If only dead people can read hexadecimal, how many 

people can read hexadecimal? 

(dead)16 = (57005)10 



Φξώκαηα RGB 

• Πεξηγξάθνπκε ηελ θσηεηλόηεηα ηνπ σπυμαηικού 

ζςνηελεζηή κε διτήθιο δεκαεξαδικό 

Αποηέλεζμα 

00 

1a 

53 

80 

a5 

b9 

ff 

Αποηέλεζμα 

00 

1a 

53 

80 

a5 

b9 

ff 

Αποηέλεζμα 

00 

1a 

53 

80 

a5 

b9 

ff 

red green blue 



Φξώκαηα RGB 

red green blue Αποηέλεζμα 

ff 00 00 

00 ff 00 

00 00 ff 

ff ff ff 

00 00 00 

80 80 80 

ff 00 ff 



Φξώκαηα RGB 

• Ξεθηλάκε κε ηνλ ραξαθηήξα # 

• Αθνινπζνύλ: 

• 2 ςεθία γηα ηνλ ζπληειεζηή ■ red 

• 2 ςεθία γηα ηνλ ζπληειεζηή ■ green 

• 2 ςεθία γηα ηνλ ζπληειεζηή ■ blue 

#4e54a9 

κόκκινορ ζςνηελεζηήρ μπλε ζςνηελεζηήρ 

ππάζινορ ζςνηελεζηήρ 



Φξώκαηα RGB 

#000000 

#ff0000 

#00ff00 

#0000ff 

#ffff00 

#ff00ff 

#00ffff 

#808080 

#485469 

#e05454 

#5050ff 

#678930 

#44e0f0 

#308899 



p { 

 color: #5050ff; 

 background-color: #485469;  

} 

Hello! 



Φξώκαηα RGB 

• Σςνεπηςγμένη κνξθή: 

• Ξεθηλάκε κε ηνλ ραξαθηήξα # 

• Αθνινπζνύλ: 

• 1 ςεθίν γηα ηνλ ζπληειεζηή ■ red 

• 1 ςεθίν γηα ηνλ ζπληειεζηή ■ green 

• 1 ςεθίν γηα ηνλ ζπληειεζηή ■ blue 

 #45e 

κόκκινορ ζςνηελεζηήρ μπλε ζςνηελεζηήρ 

ππάζινορ ζςνηελεζηήρ 



Φξώκαηα RGB 

• Μεηαηξνπή από ζπλεπηπγκέλε ζε πιήξε κνξθή: 

• Δπαλαιακβάλνπκε θάζε ςεθίν: 

 

#45e = #4455ee 

 

• Με ηελ πλήπη μοπθή πεξηγξάθνπκε 224 σπώμαηα. 

• Με ηελ ζςνεπηςγμένη πεξηγξάθνπκε 212 σπώμαηα. 

 



Φξώκαηα RGB 

• Εναλλακηικόρ ηξόπνο 

• Πεξηιακβάλνπκε ην ρξώκα ζε rgb() 

• 3 ζπληειεζηέο ρσξηζκέλνη κε θόκκαηα: (0…255) 

• Σπληειεζηήο ■ red 

• Σπληειεζηήο ■ green 

• Σπληειεζηήο ■ blue 

 
rgb( 50, 122, 255 ) 

κόκκινορ ζςνηελεζηήρ μπλε ζςνηελεζηήρ 

ππάζινορ ζςνηελεζηήρ 



Φξώκαηα RGB 

• Ποζοζηιαίορ ηξόπνο 

• Πεξηιακβάλνπκε ην ρξώκα ζε rgb() 

• 3 ζπληειεζηέο % ρσξηζκέλνη κε θόκκαηα: (0…100) 

• Σπληειεζηήο ■ red 

• Σπληειεζηήο ■ green 

• Σπληειεζηήο ■ blue 

 
rgb( 19%, 47%, 100% ) 

κόκκινορ ζςνηελεζηήρ μπλε ζςνηελεζηήρ 

ππάζινορ ζςνηελεζηήρ 



Box model 

Πεπιεσόμενο 

margin 
border 

padding 



Πεξίγξακκα 

border-width: Μέγεθορ πεξηγξάκκαηνο 

border-color: Χπώμα πεξηγξάκκαηνο 

border-style: Είδορ πεξηγξάκκαηνο 

Δίδε πεξηγξάκκαηνο: 

solid 

dotted 

dashed 

none 



p { 
    border-width: 4px; 
    border-style: solid; 
    border-color: red; 
} 

Φαίξε, θόζκε! 



p { 
    border-top-width: 4px; 
    border-top-style: solid; 
    border-top-color: red; 
} 

Φαίξε, θόζκε! 



top 

right left 

bottom 



p { 
    border-top-width: 4px; 
    border-top-style: dotted; 
    border-top-color: red; 
    border-bottom-width: 6px; 
    border-bottom-style: dashed; 
    border-bottom-color: green; 
    border-right-width: 8px; 
    border-right-style: solid; 
    border-right-color: blue; 
} 

Φαίξε, θόζκε! 



Οκαδνπνίεζε ηδηνηήησλ 

p { 
    border-top:    4px dotted red; 
    border-bottom: 6px dashed green; 
    border-right:  8px solid  blue; 
} 

width 

style 

color 



Οκαδνπνίεζε ηδηνηήησλ 

p { 
    border: 4px dotted red; 
} 

width 

style 

color 



Πεξηζώξηα 

• margin: Έμσ από ην πιαίζην 

• padding: Μέζα ζην πιαίζην 



Πώο κνηάδεη ν θώδηθαο; 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. 

? 



Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. 

p { 
 border: 2px solid #6b766f; 
 background-color: #93a299; 
 color: white; 
 padding-left: 10px; 
 padding-right: 5px; 
 padding-bottom: 20px; 
 margin-bottom: 5px; 
} 
p { 
 border: 2px solid #6b766f; 
 background-color: #ad8f67; 
 color: black; 
 padding-left: 10px; 
 padding-right: 5px; 
 padding-bottom: 20px; 
} 



Πεπιεσόμενο 

margin-left 

padding-right 

margin-right 

padding-left 

padding-bottom 

padding-top 

margin-top 

margin-bottom 



Μάζακε 

• Τε βαζηθή δνκή ηεο γιώζζαο CSS 

• Σπλδπαζκόο HTML/CSS 

• Δπηινγείο 

• Φξώκαηα 

• Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ 

• Box model 

• Πεξηγξάκκαηα 

• Πεξηζώξηα 



Σπγραξεηήξηα! 
• Μάζαηε CSS. 

• Μπνξείηε λα κάνεηε όμοπθη ηελ 

πξώηε ζαο ζειίδα! 



Τελ επόκελε θνξά... 

• Δκβάζπλζε ζηελ HTML 

• Δηηθέηεο HTML ρσξίο ζεκαζηνινγία 

• Δηηθέηεο meta 

• «Καθέο» εηηθέηεο 

• Φόξκεο 

• Πεξηζζόηεξα γηα ζε πίλαθεο 

• Λίζηεο νξηζκώλ 

• Κσδηθνπνίεζε ραξαθηήξσλ θαη UTF-8 


