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Canvas 1. Εισαγωγή 
 

Canvas 

1. Το νέο και πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στην html 5 σε σχέση με τους προκατόχους της είναι η 

δυνατότητα δημιουργίας γραφικών και κίνησης, κάτι που επιτυγχάνεται με την ετικέτα canvas. 

Όπως κάθε λειτουργία στην html και στην νεότερή της έκδοση, την html 5, κάθε ετικέτα πρέπει 

να ανοίξει και στη συνέχεια να κλείσει. Φυσικά, πρέπει εφόσον θέλουμε τα περιεχόμενά της να 

παρουσιαστούν στο κυρίως σώμα της σελίδας μας, η ετικέτα canvas να μπει ανάμεσα στις ετικέτες 

body, όπως φαίνεται και στη συνέχεια. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html>  

        <head> 

                <title> Canvas - Εισαγωγή</title> 

        </head> 

        <body> 

                 <canvas> 

                             

                 </canvas> 

         </body> 

</html> 

Νέο αρχείο: canvas.html 
 

2. Κάθε σελίδα μπορεί να υποστηρίζει παραπάνω από έναν καμβά. Έτσι, για να μπορούμε να 

αναφερθούμε σε κάποιον συγκεκριμένο, πρέπει να δίνουμε ένα id σε κάθε έναν. Επιπλέον σε 

αναλογία με τις υπόλοιπες ετικέτες που μπορεί να μην υποστηρίζονται από κάποιους 

φυλλομετρητές, καλό είναι να ενσωματώνουμε κάποιο μήνυμα και γι’ αυτούς, όπως βλέπουμε στη 

πρώτη χρήση της <canvas> στη συνέχεια. Θα πρέπει επίσης, να θέτουμε το μέγεθος κάθε καμβά, 

δηλαδή το μήκος (width) και το ύψος (height) του. Εάν δε θέσουμε μέγεθος, ο καμβάς θα 

καταλάβει το εξορισμού μέγεθος που είναι 300 εικονοστοιχεία πλάτος και 150 ύψος. 

Επιπλέον για να μπορούμε να δούμε και τα όρια του καμβά μας μπορούμε να προσθέσουμε την 

ιδιότητα style, έστω με πάχος 1 pixel και χρώμα γκρί, style="border: 1px solid #cccccc;". 

Κώδικας HTML 

… 

<canvas id="mycanvas"  

width="400" height="300"  

style="border: 1px solid #cccccc;"> 

       <p>Δεν μπορείτε να δείτε τα υπέροχα html 5 γραφικά και κίνηση.</p> 

</canvas> 

… 

Ιστοσελίδα 
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Υπάρχον αρχείο: canvas.html 

Ακόμη, δεν θα δείτε τίποτα στον φυλλομετρητή μας καθώς παρόλο που ορίσαμε το καμβά και θέσαμε 

το μέγεθός του, δεν ζωγραφίσαμε τίποτα σε αυτόν. Η μόνη ορατή προσθήκη είναι ένα css όριο στο 

στοιχείο canvas. 

Γράψιμο στον καμβά  

3. Ένα κλασικό παράδειγμα πρώτου παραδείγματος στην εκμάθηση κάθε γλώσσας 

προγραμματισμού είναι η εμφάνιση του μηνύματος «Hello World», κάτι που θα υιοθετήσουμε και 

εδώ. Η onload καθορίζει ότι η συνάρτηση που ακολουθεί θα κληθεί μόλις φορτώσει η σελίδα. Με 

την μέθοδο getElementById της JavaScript μπορούμε να προσπελάσουμε τον καμβά μας που του 

έχουμε δώσει το συγκεκριμένο id, εδώ mycanvas. Από τον καμβά μας παίρνουμε ένα αντικείμενο 

στο οποιό μπορούμε να σχεδιάσουμε, το context, με τη μέθοδο getContext. 

• window.onload  = function(){: περιμένει να φορτώσει ολόκληρη η σελίδα πριν εκτελεστούν 

οι εντολές που ακολουθούν 

• var theCanvas =   document.getElementById('mycanvas'): Αποκτά μία αναφορά στον 

καμβά με το id mycanvas. 

• var ctx = theCanvas.getContext("2d"): Αποκτά ένα δισδιάστατο πλαίσιο από τον καμβά 

ώστε να μπορεί να ζωγραφίσει. 

Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα αξόνων στο οποίο η αρχή του (σημείο 0,0) είναι η πάνω 

αριστερή γωνία. Στις περισσότερες περιπτώσεις γραφικών στον υπολογιστή ακολουθείται η λογική 

αυτή και όχι η λογική του καρτεσιανού επιπέδου που ίσως σας είναι γνωστή από τα μαθηματικά. 

Όλες οι αρνητικές συντεταγμένες είναι αόρατες στον χρήστη δεν οδηγούν όμως στην κατάρρευση 

του προγράμματος. 
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Με το ζεύγος μεταβλητών x, y θέτουμε τις συντεταγμένες στις οποίες θα τοποθετηθεί το μήνυμά 

μας υπολογίζοντας τες ως το μέσο ουσιαστικά του καμβά. 

Στη συνέχεια, θέτουμε κάποιες ιδιότητες για τη γραμματοσειρά του μηνύματός μας.  

• Η ιδιότητα font θέτει το ύψος, εδώ 40px και τη γραμματοσειρά, εδώ Comic Sans MS. 

• Η ιδιότητα fillStyle θέτει το χρώμα γεμίσματος των γραμμάτων, εδώ lime. 

• Η textAlign στην τιμή center, στοιχίζει οριζόντια στο κέντρο το κείμενο. Έτσι έχοντας 

θέσει τη θέση στο κέντρο αλλά και κεντρική στοίχιση το κείμενο θα έχει την επόμενη 

εικόνα. Διαφορετικά θα ξεκινούσε από το κέντρο και θα εκτεινόταν προς τα δεξιά. 

• Η textBaseline στην τιμή middle κάνει το ίδιο αλλά στον κάθετο άξονα. 

Η fillText γράφει το κείμενο, με τις ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί νωρίτερα, εδώ “Hello World” 

στο σημείο που καθορίζεται στη συνέχεια, εδώ x,y. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html>  

<head> 

<title>Canvas - Εισαγωγή</title> 

<script> 

 window.onload = function(){ 

  // Ορισμός canvas 

  var canvas = document.getElementById('mycanvas'); 

  var context = canvas.getContext("2d"); 

  // Θέση μηνύματος 

  var x = canvas.width/2; 

  var y = canvas.height/2; 

  // Μορφή κειμένου 

  context.font = "50px Comic Sans MS"; 

  context.fillStyle = "lime"; 

  context.textAlign = "center"; 

  context.textBaseline = "middle"; 

  // Εμφάνιση μηνύματος 

  context.fillText("Hello World", x,y); 

 } 

</script> 

</head> 

<body> 

<canvas id="mycanvas" width="400" height="300" style="border: 1px solid 

#cccccc;"> 

<p>Δεν μπορείτε να δείτε τα υπέροχα html 5 γραφικά και κίνηση.</p> 

</canvas> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 
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Υπάρχον αρχείο: canvas.html 

 Δραστηριότητα: Με δεδομένο ότι η ιδιότητα fillStyle δέχεται 

οποιοδήποτε css χρώμα, άρα και δεκαεξαδικό κωδικό, προσθέστε 

στον καμβά το όνομά σας πάνω αριστερά με ένα χρώμα της 

επιλογής σας.  

Σχήματα στον καμβά  

4. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε μία σειρά από ορθογώνια 

κάνοντας χρήση της fillRect και της strokeRect. Θα 

ζωγραφίσουμε ανοιχτό γκρίζο, lightGray, ένα γεμάτο ορθογώνιο, fillRect που ξεκινάει από το 

σημείο (20,20) και έχει πλάτος 100 και ύψος 50 εικονοστοιχεία. Στη συνέχεια θα ζωγραφίσουμε 

το περίγραμμα ενός ορθογωνίου, strokeRect με πλάτος γραμμής 4 και χρώμα μπλε, #0000ff. 

Έπεται ένα ακόμη γεμάτο ορθογώνιο που μέσα όμως, ένα κομμάτι σβήνεται, clearRect. Το 

τελευταίο ορθογώνιο χρησιμοποιεί άλλον τρόπο της css για να θέσουμε το χρώμα, rgb (red, green, 

blue) και στις επόμενες εντολές fillStyle και strokeStyle θέτουμε δύο αποχρώσεις του πράσινου, 

η πρώτη για τον τρόπο με τον οποίο θα γεμίζουμε σχήματα, εντολή fillRect, και η δεύτερη για τον 

τρόπο με τον οποίο ζωγραφίζουμε, χωρίς γέμισμα, σχήματα, strokeRect. Πριν την τελευταία 

εντολή θέσαμε και το πάχος της γραμμής με την εντολή lineWidth. Ουσιαστικά σχεδιάσαμε ένα 

πράσινο τετράγωνο και τα όρια του. 

Ακολουθεί ο κώδικας και η ιστοσελίδα που προκύπτει. Τον JavaScript κώδικα στο παράδειγμά 

μας τον εισάγουμε ανάμεσα στις ετικέτες <head>. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί να εισαχθεί 

και σε άλλα σημεία του αρχείου μας,  

Κώδικας HTML  

<!doctype html> 

<html>  

<head> 

<title>Canvas - Εισαγωγή</title> 

<script>  

window.onload = function(){ 

// Ορισμός canvas 

 canvas = document.getElementById("mycanvas"); 

 context = canvas.getContext("2d"); 

 // Θέσεις, μέγεθος ορθογωνίων 

 var x = 30;  
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 var y = 20; 

 var width = 100;  

 var height = 50; 

 // Εμφάνιση ορθογωνίων 

 //1ο ορθογώνιο 

 context.fillStyle = "hotpink"; 

 context.fillRect (x, y, width, height); 

 //2ο ορθογώνιο 

 context.lineWidth = 4; 

 context.strokeStyle = "royalblue"; 

 context.strokeRect (x+(width+30), y, width, height ); 

 //3ο ορθογώνιο 

 context.fillStyle = "darkorange"; 

 context.fillRect (x+2*(width+30), y, width, height); 

 context.clearRect (x+2*(width+30)+25, y+10, width-50, height-20); 

 // 4ο ορθογώνιο 

 context.fillStyle = "rgb(0, 255, 0)"; 

 context.fillRect(x+3*(width+30)+2, y+2, width-4, height-4);  

 context.strokeStyle = "rgb(0, 182, 0)"; 

 context.lineWidth =4; 

 context.strokeRect(x+3*(width+30), y, width, height); 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<canvas id="mycanvas" width="600" height="100" style="border: 1px solid #cccccc;"> 

<p>Δεν μπορείτε να δείτε τα υπέροχα html 5 γραφικά και κίνηση.</p> 

</canvas> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: rectangles.html 

Δραστηριότητα: Μορφοποιήστε τον κώδικα του παραδείγματος rectangles.html ώστε το 

τελευταίο τετράγωνο να είναι κόκκινο και το περίγραμμά του μπλε όπως φαίνεται στη 

διπλανή εικόνα. Επιπλέον κάντε όλα τα σχήματα από ορθογώνια τετράγωνα. 

Περιραματιστείτε γενικά με τη θέση, το σχήμα, την μορφή των παραπάνω ορθογωνίων. 

4. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα λίγο πιο πολύπλοκο σχήμα χρησιμοποιώντας την εντολή beginPath 

που ξεκινά μία διαδρομή ζωγραφίζοντας, την arc, μία εντολή που ζωγραφίζει τόξα και την 

moveTo που μετακινεί τη νοητή γραφίδα μας στο σημείο που θα της πούμε. Αρχικά για να φανεί 

το σχήμα μας που έχει άσπρο χρώμα ζωγραφίζουμε όλη την περιοχή του καμβά μας με μαύρο 

χρώμα (rgb – 0,0,0). Αυτό επιτυγχάνεται με την fillRect όπου το ορθογώνιο μας ξεκινά από το 

σημείο (0,0) και έχει μέγεθος όσο όλος ο καμβάς (ctx.canvas.width, ctx.canvas.height). 

 Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 
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<!doctype html> 

<html>  

<head> 

<title>Γραφικά και κίνηση</title> 

<script> 

 window.onload = function(){ 

  var theCanvas = 

document.getElementById('mycanvas'); 

  var ctx = theCanvas.getContext("2d"); 

  ctx.fillStyle = "rgb(0, 0, 0)"; 

  ctx.fillRect(0, 0,ctx.canvas.width, 

ctx.canvas.height); 

  ctx.beginPath(); 

  ctx.fillStyle = "rgb(255, 255, 255)"; 

  ctx.arc(100, 50, 30, 0, Math.PI*2, true); 

//κεφάλι 

  ctx.fill();  

  ctx.beginPath(); 

  // ζωγραφίζουμε το χαμόγελο 

  ctx.strokeStyle = "rgb(0, 0, 0)"; 

  ctx.lineWidth = 3; 

  ctx.arc(100, 50, 20, 0, Math.PI, false); 

  ctx.stroke(); 

  ctx.beginPath(); 

  ctx.fillStyle = "#c00"; 

  // το αριστερό μάτι 

  ctx.arc(90, 45, 3, 0, Math.PI*2, true); 

  ctx.fill(); 

  ctx.moveTo(113, 45); 

  // το δεξί μάτι 

  ctx.arc(110, 45, 3, 0, Math.PI*2, true); 

  ctx.fill(); 

  ctx.stroke();  

 } 

</script> 

</head> 

<body> 

<canvas id="mycanvas" width="400" height="300"> 

<p>Δεν μπορείτε να δείτε τα υπέροχα html 5 γραφικά και 

κίνηση.</p> 

</canvas> 

</body> 

</html> 

 

Νέο αρχείο: head.html  

Κείμενο στον καμβά  

5. Στη συνέχεια θα ζωγραφίσουμε κείμενο στον καμβά μας. Υπάρχουν πολλές επιλογές στην μορφή 

του κειμένου. Στο πρώτο κλασικό παράδειγμα «Hello World» κάναμε χρήση της fillText που 

γράφει κείμενο «γεμάτο» ορίζοντας και το σημείο στο οποίο θα το γράψουμε, στο παράδειγμα 

(20,20). Όπως και στα σχήματα που ζωγραφίσαμε, προηγουμένως ορίσαμε από πριν το χρώμα 

γεμίσματος, fillStyle πριν ζωγραφίσουμε. 
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Στο επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιούμε την strokeText η οποία γράφει το περίγραμμα των 

γραμμάτων χωρίς το γέμισμα που παρατηρήσαμε στο προηγούμενο παράδειγμα. Αυτή τη φορά 

όμως για να θέσουμε το χρώμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την strokeStyle αντί για την 

fillStyle όπως βλέπουμε και στο επόμενο παράδειγμα. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

… 

 

 ctx.strokeStyle = "rgb(0, 200, 105)"; 

 ctx.strokeText("Γεια σου Κόσμε", 20,20);   

… 

 
Υπάρχον αρχείο: text.html 

Δραστηριότητα: Συνεχίζοντας την δραστηριότητα με το όνομά σας, γράψτε από κάτω το 

επώνυμό σας, αυτή τη φορά όμως χρησιμοποιώντας την strokeText και κάποιο χρώμα της 

αρεσκείας σας.  

Προσθέτοντας  κίνηση 

6. Θα ακολουθήσει μία προσπάθεια δημιουργίας κίνησης στον καμβά μας. Η κίνηση προϋποθέτει 

τρία βασικά βήματα. 
i. Ζωγραφική στον καμβά 

ii. Σβήσιμο του καμβά 

iii. Ζωγραφική ξανά σε νέα θέση ή μορφή ώστε η διαδικασία να μοιάζει με κίνηση 

Θα χρησιμοποιήσουμε ένα κουμπί, ετικέτα button, το οποίο θα καλεί μία συνάρτηση, την draw, η 

οποία θα ζωγραφίζει ένα τετραγωνάκι σε συγκεκριμένες συντεταγμένες (x,y). Όταν η συνάρτηση 

καλείται πρώτη φορά με το πάτημα του κουμπιού το τετραγωνάκι θα ζωγραφίζεται στο σημείο (0,0) 

άρα στο πάνω δεξιά μέρος του καμβά μας. Κάθε φορά που καλείται η συνάρτηση μας θα πρέπει να 

καθαρίζει όλος ο καμβάς, clearRect, ώστε να μη μένει το ίχνος του ορθογωνίου. Στη συνέχεια 

ζωγραφίζεται το ορθογώνιο, εδώ το ίδιο με προηγούμενη δραστηριότητα της ημέρας. Κάθε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εδώ 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου η draw ξανακαλείται μέσω της 

συνάρτησης setTimeout. Στη συνέχεια φαίνεται ολοκληρωμένος ο κώδικας και ένα στιγμιότυπο της 

σελίδας. Αντιγράψτε για να δείτε το αποτέλεσμα στον φυλλομετρητή σας. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!doctype html> 

<html>  

<head> 

<title>Γραφικά και κίνηση</title> 

<script> 

function draw(x,y){ 

 var theCanvas = 

document.getElementById('mycanvas'); 

 var ctx = theCanvas.getContext("2d"); 

 ctx.clearRect(0,0,400,300); 

 ctx.fillStyle = "rgb(0, 255, 0)"; 

 ctx.fillRect(x, y, 50, 50);  

 ctx.strokeStyle = "rgb(0, 182, 0)"; 

 ctx.lineWidth = 5; 

 ctx.strokeRect(x-1, y-1, 52, 52);  

 ctx.restore();  

 x += 1; 

 var loopTimer = setTimeout('draw('+x+','+y+')',30); 

} 

</script>  
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</head> 

<body> 

<canvas id="mycanvas" width="400" height="300"> 

<p>Δεν μπορείτε να δείτε τα υπέροχα html 5 γραφικά και 

κίνηση.</p> 

</canvas> 

<br/> 

<button onclick="draw(0,0)">Κίνηση!!!</button> 

</body> 

</html> 

Νέο αρχείο: animation.html  

Δραστηριότητα: Πειραματιστείτε με τον κώδικα animation.html αλλάζοντας την ταχύτητα του 

σχήματος, η το ίδιο το σχήμα που κινείται. 

 


