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Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ 

θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ 



Τύπνη ζηνηρείσλ 

• Κάζε ζηνηρείν HTML είλαη: 

 

• block-level 
• h1, p, div, … 

 

• inline-level 
• a, em, span, … 

 

• Γελ επηηξέπεηαη έλα inline-level λα πεξηέρεη block-level 

• Όια ηα άιια επηηξέπνληαη 

 

• Απηή ε ηδηόηεηα ΔΕΝ αιιάδεη 



Τύπνη ζηνηρείσλ 

• Τα inline-level ζηνηρεία ζρεδηάδνληαη inline 

• Aθνινπζνύλ ηε ξνή κηαο γξακκήο 

 

Δίλαη κέξνο ηεο γξακκήο 



Τύπνη ζηνηρείσλ 

• Τα block-level ζηνηρεία ζρεδηάδνληαη σο block 

• Γεκηνπξγνύλ θνπηί ζύκθσλα κε ην box model 

• Γίλνληαη όζν πην πιαηηά κπνξνύλ 

έρεη αιιαγή γξακκήο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ 



Box Model 



Γηαζηάζεηο ζηνηρείσλ 

• Ηδηόηεηα width 

• Έρεη λόεκα κόλν ζε block ζηνηρεία 

• Οξίδεη ην πιάηνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 

• ζσνολικό πλάηος = width + padding + border + margin 

width: 100px; 
padding: 0; 

width: 100px; 
padding-left: 40px; 



Γηαζηάζεηο ζηνηρείσλ 

• Ηδηόηεηα height 

• Έρεη λόεκα κόλν ζε block ζηνηρεία 

• Οξίδεη ην ύςνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 

• ζσνολικό ύυος  = height + padding + border + margin 

height: 100px; 
padding: 0; 

height: 100px; 
padding-top: 40px; 



Γηαζηάζεηο ζηνηρείσλ 

<body> 
 <div></div> 
</body> 
 
body {  
 width: 1000px;  
 height: 600px;  
 border: 1px solid black; 
} 
div {  
 width: 50%;  
 height: 50%;   
 background: red;  
} 





Σηνίρηζε ζην θέληξν 

• margin: auto; 

 

• Βάδεη απηόκαηα ίζα margins δεμηά θαη αξηζηεξά 

• Έρεη λόεκα κόλν κε νξηζκέλν width 

auto auto 



Γηαζηάζεηο ζηνηρείσλ 

• Ηδηόηεηα min-width 

 

• Οξίδεη ην ειάρηζην πιάηνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 

 

• Ηδηόηεηα max-width 

 

• Οξίδεη ην κέγηζην πιάηνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 



Γηαζηάζεηο ζηνηρείσλ 

• Ηδηόηεηα min-height 

 

• Οξίδεη ην ειάρηζην ύςνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 

 

• Ηδηόηεηα max-height 

 

• Οξίδεη ην κέγηζην ύςνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 



Visibility 

• Ηδηόηεηα visibility 

• Τηκέο: 

• visible (πξνεπηινγή) 

• hidden 

 

• Οξίδεη αλ ην ζηνηρείν ζα θαίλεηαη 

• Λακβάλεηαη ππ’ όςηλ γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ εγγξάθνπ 



Visibility 

<p> 

 Lorem ipsum <span>dolor sit amet</span>, 
 consectetur. 

</p> 

  + 
span { visibility: hidden; } 



Visibility 

<div></div> 

<div style=“visibility: hidden;”></div> 

<div></div> 

  + 
div { width: 50px; height: 50px; background: red; } 



Display 

• Ηδηόηεηα display 

• Μπνξεί λα πάξεη ηηκέο: 
• none 

• block 

• inline 

• θαη άιιεο 

 

• Τα ζηνηρεία block-level έρνπλ πξνεπηιεγκέλε ηηκή block 

• Τα ζηνηρεία inline-level έρνπλ πξνεπηιεγκέλε ηηκή inline 

 

• Ζ ηδηόηεηα display δελ αιιάδεη ηε θύζε ηεο εηηθέηαο 

 

• Μία εηθόλα κε display: block; παξακέλεη inline-level 



Display 

• display: none; 

 

• Γελ εκθαλίδεη ην ζηνηρείν 

• Τν ππόινηπν έγγξαθν ζρεδηάδεηαη ζαλ λα κελ ππήξρε 



Display 

<p> 

 Lorem ipsum <span>dolor sit amet</span>, 
 consectetur. 

</p> 

  + 
span { display: none; } 



Display 

<div></div> 

<div style=“display: none;”></div> 

<div></div> 

  + 
div { width: 50px; height: 50px; background: red; } 



Display 

• display: block; 

• Οξίδεη ην ζηνηρείν λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ block 

 

<p> 

 Lorem ipsum <span>dolor sit amet</span>, 
 consectetur. 

</p> 

  + 
span { display: block; } 

 



Display 

• display: inline; 

• Οξίδεη ην ζηνηρείν λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ inline 

 

<p>Paragraph 1</p> 

<h2>Title 2</h2> 

<p>Paragraph 2<p> 

    + 
p, h2 { display: inline; } 



Δξγαζία 3ε (cleanroom) 

• Παξάδνζε κε FTP 

• Να αλεβάζεηε ηα αξρεία HTML/CSS ζηνλ θάθειό ζαο 

• Παξάδνζε κέρξη 5/11/2010 

• Να θηηάμεηε έλα HTML θαη έλα CSS 

• Να είλαη παλνκνηόηππν πνηνηηθά κε ην screenshot 

• Γίλνληαη 

• Οη δηεπζύλζεηο ησλ εηθόλσλ 

• Τα ρξώκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

• Οη γξακκαηνζεηξέο 

• Screenshot γηα ην δεηνύκελν απνηέιεζκα 



Floats 

• Ηδηόηεηα float 

• Μπνξεί λα πάξεη ηηκέο: 

• left 

• right 

• none (πξνεπηινγή) 



Floats 

• float: left; 

 

• Πεγαίλεη ην ζηνηρείν αξηζηεξά θαη ην έγγξαθν «ξέεη» από 

ηα δεμηά. 

div { float: left; } 



Floats 

• float: right; 

 

• Πεγαίλεη ην ζηνηρείν δεμηά θαη ην έγγξαθν «ξέεη» από ηα 

αξηζηεξά. 

div { float: right; } 



#header { 
 height: 50px; 
 background: red; 
} 
#middle { 
 height: 1000px; 
 background: orange; 
} 
#left { 
 width: 20%; 
 background: green; 
 height: 1000px; 
 float: left; 
} 
#right { 
 width: 20%; 
 background: blue; 
 height: 1000px; 
 float: right; 
} 

<body> 
 <div id="header"> 
 </div> 
 
 <div id="left"> 
 </div> 
 
 <div id="right"> 
 </div> 
 
 <div id="middle"> 
 </div> 
</body> 
 





Floats 

• Ηδηόηεηα clear 

• Τηκέο: 

• left 

• right 

• both 

• none 

 

• Οξίδεη αλ ην ζηνηρείν κπνξεί λα έρεη floated ζηνηρεία δίπια 

ηνπ 



Τνπνζέηεζε ζηνηρείσλ 

• Ηδηόηεηα position 

• Τηκέο: 

• static 

• relative 

• absolute 

• fixed 

 



Τνπνζέηεζε ζηνηρείσλ 

• position: static; 

 

 

• Τν ζηνηρείν ζρεδηάδεηαη ζηελ θαλνληθή ηνπ ζέζε 

• Πξνεπηιεγκέλνο ηξόπνο εκθάληζεο 



Τνπνζέηεζε ζηνηρείσλ 

• position: relative; 

 

• Σπλδπάδεηαη κε ηδηόηεηεο top, left, bottom, right 

 

• Τν ππόινηπν έγγξαθν ζρεδηάδεηαη όπσο αλ ην ζηνηρείν 

είρε position: static; 

 

• Τν ζηνηρείν ζρεδηάδεηαη ζύκθσλα κε ηα top, left, 
bottom, right θαη ηε ζέζε πνπ ζα είρε αλ ήηαλ 

static 



Τνπνζέηεζε ζηνηρείσλ 

<p> 

 Lorem ipsum dolor sit amet, 
 <span>consectetur</span> adipiscing 
 elit. Vestibulum in enim neque, sed. 

</p> 

                  + 
span { position: relative; top: 10px; } 



Τνπνζέηεζε ζηνηρείσλ 

• position: absolute; 

 

• Σπλδπάδεηαη κε ηδηόηεηεο top, left, bottom, right 

 

• Τν ππόινηπν έγγξαθν ζρεδηάδεηαη όπσο αλ ην ζηνηρείν 

δεν σπήρτε 

 

• Τν ζηνηρείν ζρεδηάδεηαη ζύκθσλα κε ηα top, left, 
bottom, right θαη ηε ζέζε ηνπ πξώηνπ πξνγόλνπ πνπ 

δεν είναι static 

 



Τνπνζέηεζε ζηνηρείσλ 

• position: absolute; 

 

• Αλ όινη νη πξόγνλνη έρνπλ position: static; 
ρξεζηκνπνηείηαη ε πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο ζειίδαο 



<p> 
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
 adipiscing  elit. Vestibulum in enim neque. 
 <span></span> 
</p> 

p {  
 position: relative; 
} 
span { 
 position: absolute;  
 width: 40px;  
 height: 40px;  
 background: red;  
 top: 0;  
 left: 0;  
} 

 





Τνπνζέηεζε ζηνηρείσλ 

• position: fixed; 

 

• Σπλδπάδεηαη κε ηδηόηεηεο top, left, bottom, right 

 

• Τν ππόινηπν έγγξαθν ζρεδηάδεηαη όπσο αλ ην ζηνηρείν 

δεν σπήρτε 

 

• Τν ζηνηρείν ζρεδηάδεηαη ζύκθσλα κε ηα top, left, 
bottom, right θαη ηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ 

παξαζύξνπ 

• Γελ κεηαθηλείηαη όηαλ γίλεηαη scroll 

 



Τνπνζέηεζε ζηνηρείσλ 

position: fixed; 



Κάζεηε ηαμηλόκεζε 

• Οξίδεη ηελ ζεηξά ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη relative θαη 

absolute 

 

• Τηκέο 

• <αξηζκόο> 

• auto 

 

• Τα ζηνηρεία κε κεγαιύηεξν z-index ζρεδηάδνληαη πάλσ ζε 

απηά κε κηθξόηεξν 



Δηδηθόηεηα 

• Δίλαη έλαο αξηζκόο 

 

• Φαξαθηεξίδεη θάζε επηινγέα 

 

• Καζνξίδεηαη από ηε κνξθή ηνπ επηινγέα 

 

• Οη επηινγείο κεγαιύηεξεο εηδηθόηεηαο ππεξηζρύνπλ ησλ 

άιισλ 

 

• Αλ δύν επηινγείο ίδηαο εηδηθόηεηαο δηαθσλνύλ ππεξηζρύεη 

απηόο πνπ εκθαλίζηεθε ηειεπηαίνο 

 



Δηδηθόηεηα 

• Υπνινγίδεηαη κε ηνπο θαλόλεο 

 

 

 

 

 

Ο επιλογέας περιέτει Παίρνει 

ID +100 πόληνπο 

Κιάζε +10 πόληνπο 

Δπηινγέα HTML +1 πόλην 



Δηδηθόηεηα 

body p {  

 text-align: center; 

} 

 

p {  

 text-align: left;  

} 

 

#footer p.foo { 

 color: white; 

} 

Ειδικόηηηα:  2 

body (1)  + p(1) = 2 

Ειδικόηηηα:  1 

p(1) = 1 

Ειδικόηηηα:  111 

#footer(100)  + .foo(10) +  p(1) =  111 



Μάζακε 

• Πσο λα θηηάρλνπκε νπνηνδήπνηε design ζέινπκε  

 

• Κάζεηε ηαμηλόκεζε 

 

• Τη γίλεηαη κε επηινγείο πνπ δηαθσλνύλ 



Τελ επόκελε θνξά... 

• Βαζηθέο αξρέο δίθηπσλ 

• DNS 

• Πξσηόθνιιν HTTP 

• Servers, Clients 


