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CSS Εργαστήριο – 10. Animation 
Transforms – Μεταμορφώσεις 2D 

Τα transforms της css επιτρέπουν τις εξής μεταμορφώσεις οι οποίες μπορεί να είναι δισδιάστατες ή 

τρισδιάστατες 

 translate η οποία μετακινεί το στοιχείο 

 rotate η οποία περιστρέφει το στοιχείο 

 scale που αλλάζει το μέγεθος του στοιχείου 

 skew που παραμορφώνει το στοιχείο σε κάποιον άξονα 

1. Η μέθοδος translate() μετακινεί ένα αντικείμενο από την τρέχουσα θέση του.  

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Transforms</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="translate.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Transforms:Translate</h1> 

<div> 

Η μέθοδος translate() μετακινεί ένα αντικείμενο από 

την τρέχουσα του θέση.  

Αυτό το στοιχείο μετακινείται 50px αριστερά και 

100px Προς τα κάτω. 

</div> 

</body> 

</html> 

Πριν το translate 

 
 

Μετά το translate 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 300px; 

    height: 100px; 

    background-color: red; 

    border: 1px solid black; 

    transform: translate(50px,100px); 

} 

Νέα αρχεία:.translate.html,translate.css 

2. Η μέθοδος rotate() περιστρέφει το στοιχείο κατά κάποιες μοίρες. Εάν η παράμετρος είναι θετική 

περιστρέφεται σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αν είναι αρνητική αντίστροφα. 
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Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Transforms</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="rotate.css"> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Transforms:Rotate</h1> 

<div> Αυτό είναι ένα div στοιχείο που δεν 

περιστρέφεται</div> 

<div id="rot"> 

Η μέθοδος rotate() περιστρέφει ένα 

αντικείμενο από την τρέχουσα του θέση.  

Αυτό το στοιχείο περιστρέφεται 20 μοίρες στη 

φορά του ρολογιού. 

</div> 

</body> 

</html> 

 
 

 

 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 300px; 

    height: 100px; 

    background-color: red; 

    border: 1px solid black; 

} 

div#rot{ 

    transform: rotate(20deg); 

} 

Νέα αρχεία:.rotate.html,rotate.css 

Βάλτε αρνητική τιμή στις μοίρες για να περιστρέψετε το στοιχείο αντίθετα στη φορά του ρολογιού 

όπως φαίνεται και στο δεύτερο στιγμιότυπο. 

3. Η scale() αυξάνει ή μειώνει το μέγεθος του στοιχείου. Στη συνέχεια το στοιχείο div διπλασιάζει το 

πλάτος του και τριπλασιάζει το ύψος του. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Transforms</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="scale.css"> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Transforms:Scale</h1> 

<div> 

Η μέθοδος scale() αλλάζει το μέγεθος ενός 
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αντικειμένου.  

Αυτό το στοιχείο διπλασιάζει το πλάτος του και 

τριπλασιάζει το ύψος του. 

</div> 

</body> 

</html> 

Κώδικας css 

div { 

 margin:150px; 

    width: 300px; 

    height: 100px; 

    background-color: red; 

    border: 1px solid black; 

 transform: scale(2,3); 

} 

Νέα αρχεία:.scale.html,scale.css 

Χρησιμοποιώντας αριθμούς μικρότερους τους 1 μικραίνουμε το μέγεθος του αντικειμένου. 

Προσαρμόστε το παραπάνω παράδειγμα ώστε να μικρύνετε το στοιχείο. Χρησιμοποιήστε μεγέθη όπως 

0.5 0.3 κ.ο.κ. 

4. Η skew() παραμορφώνει το στοιχείο είτε στον άξονα X, skewX() είτε στον άξονα Y, skewY(), είτε και 

στους 2 άξονες, skew(). Το επόμενο παράδειγμα παραμορφώνει στον άξονα X. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Transforms</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="skew.css"> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Transforms:Skew</h1> 

<div> 

Η μέθοδος skew() παραμορφώνει το στοιχείο σε 

κάποιον ή και στους 2 άξονες.  

Εδώ στον άξονα X κατά 20 μοίρες. 

</div> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 300px; 

    height: 100px; 

    background-color: red; 

    border: 1px solid black; 

 transform: skewX(20deg); 

} 

Νέα αρχεία:.skew.html,skew.css 

Προσαρμόστε την παραπάνω CSS ώστε να παραμορφώνει το στοιχείο στον Y άξονα και στη συνέχεια και 

στους 2 άξονες χρησιμοποιώντας τις skewY() και skew() αντίστοιχα. Η δεύτερη μέθοδος δέχεται δύο 

παραμέτρους, μία για κάθε άξονα. 

5. Η μέθοδος matrix() συνδυάζει όλες τις παραπάνω μεταμορφώσεις σε μία. Δέχεται 6 παραμέτρους που 

η κάθε μία αντιστοιχεί σε μία από τις παραπάνω μεταμορφώσεις με την επόμενη σειρά: 
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matrix(scaleX(), skewX(), skewY(), scaleY(), translateX(), translateY()) 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Transforms</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="matrix.css"> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Transforms:Matrix</h1> 

<div>Αυτό είναι ένα στοιχείο div χωρίς 

μεταμόρφωση.</div> 

<div id="matrix1">Η μέθοδος matrix() συνδιάζει 

όλους τους τρόπους μεταμόρφωσης.</div> 

<div id="matrix2">Αυτή είναι μία ακόμη εφαρμογή 

μεταμόρφωσης.</div> 

</body> 

</html> 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 300px; 

    height: 100px; 

    background-color: red; 

    border: 1px solid black; 

} 

div#matrix1{ 

 transform: matrix(1, -0.3, 0, 1, 0, 0); 

} 

div#matrix2{ 

 transform: matrix(1, 0, 0.5, 1, 150, 0); 

} 

Νέα αρχεία:.matrix.html,matrix.css 

Πειραματιστείτε με τη μέθοδο matrix. 
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Transforms – Μεταμορφώσεις 3D 
6. Ένα στοιχείο μπορεί να περιστραφεί σε οποιονδήποτε από τους τρεις άξονες του τρισδιάστατου χώρου 

με τις αντίστοιχες μεθόδους rotateX(), rotateY(), rotateZ() οι οποίες παίρνουν σαν παράμετρο τις 

μοίρες περιστροφής. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Transforms</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href=" 

rotate3d.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Transforms:3D Transforms</h1> 

<div class="X">rotateX(150deg)</div> 

<br /> 

<div class="Y">rotateY(150deg)</div> 

<br /> 

<div class="Z">rotateZ(150deg)</div> 

</body> 

</html> 

 
Κώδικας css 

div.X { 

    width:250px; 

    height:100px; 

    color:white; 

    background-color:red; 

    transform: rotateX(150deg); 

} 

div.Y { 

    width:250px; 

    height:100px; 

    color:white; 

    background-color:red; 

    transform: rotateY(150deg); 

} 

div.Z { 

    width:250px; 

    height:100px; 

    color:white; 

    background-color:red; 

    transform: rotateZ(150deg); 

} 

Νέα αρχεία:.rotate3d.html, rotate3d.css 

Αλλάξτε τις παραμέτρους στις τρείς μεθόδους rotate για να δείτε τη συμπεριφορά τους. 
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7. Αντίστοιχα, αντί για να περιστρέψουμε κάποιο στοιχείο μπορούμε να το μεταφέρουμε σε έναν από τους 

τρεις άξονες του τρισδιάστατου χώρου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τις μεθόδους translateX(), 

translateY() και translateZ() χρησιμοποιώντας για παράμετρο px, em, %. Η πρώτη μεταφέρει το 

στοιχείο αριστερά και δεξιά, η δεύτερη πάνω και κάτω στην οθόνη. Η translateZ() δημιουργεί την 

αίσθηση  της μεταφοράς προς τον χρήστη ή αντίστροφα. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Transforms</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="translate3d.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Transforms:3D Transforms</h1> 

<div id="translate">translateX(29px) 

translateY(5em) translateZ(-13px)</div> 

</html> 

 

Κώδικας css 

#translate { 

    transform: translateX(29px) translateY(5em) translateZ(-

13px); 

    width:250px; 

    height:100px; 

    color:white; 

    background-color:red; 

} 

Νέα αρχεία:.translate3d.html, translate3d.css 

Αφήστε μόνο μία translate κάθε φορά και πειραματιστείτε με διαφορετικές τιμές παραμέτρων. 

8. Η προοπτική, perspective, καθορίζει με ποιον τρόπο θα αποδίδεται το βάθος της τρισδιάστατης σκηνής. 

Προσοχή όμως, όταν καθορίζεται την προοπτική ενός στοιχείου, αυτό που επηρεάζεται είναι το παιδί 

του και όχι το ίδιο το στοιχείο. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Transforms</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="perspective.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Transforms:3D Transforms</h1> 

<div class="empty-div"> 

    <div class="red-div"> 

        Παράδειγμα 

    </div> 

</div> 

</html> 

 

Κώδικας css 

div.empty-div { 

    position: relative; 

    height: 200px; 
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    width: 200px; 

    margin: 30px; 

    padding: 10px; 

    border: 1px solid black; 

    perspective: 100px; 

} 

div.red-div { 

    padding: 60px; 

    position: absolute; 

    color:white; 

    background-color: red; 

    border: 1px solid white; 

    transform: rotateX(45deg); 

} 

Νέα αρχεία:.perspective.html, perspective.css 

Αλλάξτε τιμή στο perspective του πρώτου div αλλά θέστε και διαφορετικά transform στο δεύτερο. 

Transitions - Μεταβάσεις 
Οι μεταβάσεις, transitions, μας επιτρέπουν να αλλάξουμε κάποια μεταμόρφωση από μία τιμή σε μία 

άλλη σε κάποια δοθείσα διάρκεια δημιουργώντας ουσιαστικά την αίσθηση της κίνησης. Για να 

δημιουργηθεί ένα εφέ μετάβασης πρέπει να καθοριστούν δύο πράγματα 

 Η ιδιότητα CSS στην οποία θα προστεθεί το εφέ 

 Η διάρκεια του εφέ. 

9. Στο επόμενο παράδειγμα αρχικά το στοιχείο div έχει πλάτος και ύψος 50 pixels. Όταν η συγκεκριμένη 

ιδιότητα που έχουμε θέσει στο transition, εδώ width, αλλάξει μέγεθος, εδώ όταν πάμε πάνω στο 

αντικείμενο το ποντίκι, div:hover, θα γίνει η μετάβαση που θα κρατήσει 3 δευτερόλεπτα, 3s. 

 

 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Transitions</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="transition.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Transitions</h1> 

<div></div> 

</html> 

Αρχική θέση 

 
Ενδιάμεση θέση 

 
Τελική θέση 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 50px; 

    height: 50px; 

    background: red; 

    transition: width 3s; 

} 

div:hover { 

    width: 250px; 

} 

Νέα αρχεία:.transition.html, transition.css 
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Προσαρμόστε τον κώδικα ώστε να αλλάζει το ύψος αντί για το πλάτος του div στοιχείου. 

10. Μπορούμε να αλλάξουμε διάφορες ιδιότητες ταυτόχρονα χωρίζοντας τες με κόμμα στον κανόνα 

transition. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Transitions</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="transition.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Transitions</h1> 

<div></div> 

</html> 

Αρχική θέση 

 
Ενδιάμεση θέση 

 
Τελική θέση 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 50px; 

    height: 50px; 

    background: red; 

    transition: width 3s, background 4s; 

} 

div:hover { 

    width: 250px; 

    background: blue; 

} 

Υπάρχοντα αρχεία:.transition.html, transition.css 

Προσαρμόστε τον κώδικα ώστε να αλλάζει και το ύψος του στοιχείου. 

11. Μπορούμε να καθυστερήσουμε λίγο την έναρξη του transition με τη χρήση της transition-delay. Το 

μόνο που αλλάζετε στον παραπάνω κώδικα είναι η προσθήκη στους κανόνες για το div του κανόνα: 

transition-delay: 1s; 

Όπου 1s ο χρόνος που θέλουμε να καθυστερήσει η έναρξη του transition. Δοκιμάστε το. 

12. Η μέθοδος transition-timing-function μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κίνηση 

θέτοντας κάποια από τις επόμενες τιμές. 

     ease: Η εξορισμού εξέλιξη, ξεκινά αργά, επιταχύνει και τελειώνει και πάλι αργά. 

     linear: - Ίδια ταχύτητα από την αρχή έως το τέλος. 

     ease-in: - Αργό ξεκίνημα 

     ease-out: - Αργό τελείωμα 

     ease-in-out: - Αργό ξεκίνημα και τελείωμα 

     cubic-bezier(n,n,n,n): Καθορίζεται κάθε παράμετρος από τον χρήστη. Οι παράμετροι μπορεί 

να είναι από 0 έως και 1 
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Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Transitions</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="transitionfunction.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Transitions</h1> 

<div id="divlinear">linear</div><br> 

<div id="divease">ease</div><br> 

<div id="diveasein">ease-in</div><br> 

<div id="diveaseout">ease-out</div><br> 

<div id="diveaseinout">ease-in-out</div><br> 

<div id="cubicbezier">cubic-bezier</div><br> 

</html> 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 50px; 

    height: 50px; 

    background: red; 

    transition: width 3s; 

} 

div:hover { 

    width: 250px; 

} 

#divlinear {transition-timing-function: linear;} 

#divease {transition-timing-function: ease;} 

#diveasein {transition-timing-function: ease-in;} 

#diveaseout {transition-timing-function: ease-out;} 

#diveaseinout {transition-timing-function: ease-in-out;} 

#cubicbezier {transition-timing-function: cubic-

bezier(.24,.9,.94,.52);} 

Νέα αρχεία:.transitionfunction.html, transitionfunction.css 

Μπορείτε να πειραματιστείτε με τις παραμέτρους της cubic-bezier βλέποντας και τον ιστότοπο http://cubic-

bezier.com. 

13. Μπορούμε να συνδυάσουμε τε transition με κάποιο transform για να προσθέσουμε παραπάνω κίνηση 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Transitions</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="transitiontransform.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Transitions: Transform</h1> 

<div></div> 

</html> 

Αρχική θέση 

 
Ενδιάμεση θέση 

Κώδικας css 

div { 

http://cubic-bezier.com/
http://cubic-bezier.com/
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    width: 50px; 

    height: 50px; 

    background: red; 

    transition: width 2s, height 2s, transform 2s; 

} 

div:hover { 

    width: 250px; 

 height: 250px; 

 transform: rotate(180deg); 

} 

 
Τελική θέση 

 
Νέα αρχεία:.transitiontransform.html, transitiontransform.css 

Δοκιμάστε να προσθέσετε κίνηση σε κάποιο από τα υπόλοιπα ήδη transform που έχουμε δει. 

Υλοποιήστε την δραστηριότητα μεταμορφώσεις στις δύο διαστάσεις. 

Keyframes 
14. Ο κανόνας @keyframes μας επιτρέπει να θέσουμε το στυλ κάποιου στοιχείου στη διάρκεια του χρόνου. 

Στο επόμενο παράδειγμα το animation μας λέγεται, animation-name, coloranimation, κρατά, 

animation-duration, 3s και ξεκινά, from, από κόκκινο και καταλήγει. to,  σε κίτρινο. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Keyframes</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="keyframes.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Keyframes</h1> 

<div></div> 

</html> 

Αρχικά 

 
Ενδιάμεσα 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 50px; 

    height: 50px; 

    background: red; 

    animation-name: coloranimation; 

    animation-duration: 4s; 

} 

@keyframes coloranimation { 

    from {background-color: red;} 

    to {background-color: yellow;} 

} 

Νέα αρχεία: keyframes.html, keyframes.css 
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15. Τα to και from μπορούν να αντικατασταθούν από τα ποσοστά 0% και 100%. Μπορούμε επιπλέον όμως 

να προσθέσουμε και άλλες τιμές που θα παριστάνουν διαδοχικές αλλαγές στο animation μας. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Keyframes</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="keyframes.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Keyframes</h1> 

<div></div> 

</html> 

Αρχικά 

 
Ενδιάμεσα 

 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 50px; 

    height: 50px; 

    background: red; 

    animation-name: coloranimation; 

    animation-duration: 4s; 

} 

@keyframes coloranimation { 

    0%   {background-color: red;} 

    25%  {background-color: yellow;} 

    50%  {background-color: blue;} 

    100% {background-color: green;} 

} 

Υπάρχοντα αρχεία: keyframes.html, keyframes.css 

16. Σε κάποιο animation μπορούμε να αλλάξουμε περισσότερους από έναν κανόνες css. Στο επόμενο 

παράδειγμα εκτός από το φόντο του στοιχείου θα αλλάξουμε και τη θέση του στοιχείου. 

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Keyframes</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="keyframes.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Keyframes</h1> 

<div></div> 

</html> 

Αρχικά 

 
Ενδιάμεσα 

 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 50px; 

    height: 50px; 

    position: relative; 

    background: red; 

    animation-name: coloranimation; 

    animation-duration: 4s; 

} 
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@keyframes coloranimation { 

    0%   {background-color:red; left:0px; top:0px;} 

    25%  {background-color:yellow; left:200px; top:0px;} 

    50%  {background-color:blue; left:200px; top:200px;} 

    75%  {background-color:green; left:0px; top:200px;} 

    100% {background-color:red; left:0px; top:0px;} 

} 

 
Υπάρχοντα αρχεία: keyframes.html, keyframes.css 

17. Ένα animation μπορεί να καθυστερήσει να ξεκινήσει, κάτι που το θέτουμε με τον κανόνα animation-

delay. Δοκιμάστε στο παραπάνω animation και στο div να προσθέσετε το  

animation-delay: 2s; 

18. Μπορούμε να θέσουμε και ένα animation να γίνει παραπάνω από μία φορά, μέχρι και άπειρες με τον 

κανόνα animation-iteration-count και ένα νούμερο ή την τιμή infinite. Στο παραπάνω animation 

δοκιμάστε διαδοχικά τους επόμενους κανόνες που θα εφαρμοστούν στο στοιχείο div: 

animation-iteration-count :3; 

animation-iteration-count :infinite; 

19. Μπορούμε ένα animation να γίνει ανάποδα, reverse, ή ακόμη και να αντιστρέφονται οι φορές του, 

alternate, με τον κανόνα animation-direction. Εφαρμόστε τους επόμενους δύο κανόνες στο παραπάνω 

animation. 

animation-direction: reverse; 

animation-direction: alternate; 

20. Η εξέλιξη της κίνησης μπορεί να τεθεί με τον ίδιο τρόπο που γινόταν και στο transition με τον κανόνα 

animation-timing-function και τους τρόπους που βλέπετε στο επόμενο παράδειγμα 

  

Κώδικας HTML Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title> >CSS Keyframes</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="keyframestiming.css "> 

</head> 

<body> 

<h1>CSS Keyframes:timing</h1> 

<div id="divlinear">linear</div><br> 

<div id="divease">ease</div><br> 

<div id="diveasein">ease-in</div><br> 

<div id="diveaseout">ease-out</div><br> 

<div id="diveaseinout">ease-in-out</div><br> 

<div id="cubicbezier">cubic-

bezier</div><br> 
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</html> Αρχικά 

 
 

 

 

 

 

Ενδιάμεσα 

 

Κώδικας css 

div { 

    width: 50px; 

    height: 50px; 

    background: red; 

    position: relative; 

    animation: movement 4s infinite; 

} 

@keyframes movement { 

    from {left: 0px;} 

    to {left: 300px;} 

} 

#divlinear {animation-timing-function: linear;} 

#divease {animation-timing-function: ease;} 

#diveasein {animation-timing-function: ease-in;} 

#diveaseout {animation-timing-function: ease-

out;} 

#diveaseinout {animation-timing-function: ease-

in-out;} 

#cubicbezier {animation-timing-function: cubic-

bezier(.24,.9,.94,.52);} 

Νέα αρχεία: keyframestiming.html, keyframestiming.css 

Υλοποιήστε την δραστηριότητα κίνηση αντικειμένου. 

Δραστηριότητες 

Μεταμορφώσεις στις δύο διαστάσεις 
1. Δημιουργήστε ένα αρχείο html με δύο ετικέτες div και μέσω css θέστε διαφορετικό φόντο και αρχικά 

μεγέθη στα δύο στοιχεία όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. Στη συνέχεια και με τη βοήθεια της 

transition ανταλλάξτε τα μεγέθη τους και τα χρώματά τους. Όταν δηλαδή το ποντίκι βρίσκεται πάνω 

από το ένα στοιχείο αυτό να γίνεται ίδιο με το άλλο και αντίστροφα. 

Αρχική Θέση Ποντίκι στο κουτί 1 Ποντίκι στο κουτί 2 

   

Κίνηση αντικειμένου 
2. Βρείτε ένα εικονίδιο αεροπλάνου ή πυραύλου και μία εικόνα αστεριών ή ουρανού. Στα επόμενα 

screenshots οι εικόνες είναι από το Scratch. Βάλτε το εικονίδιο να κινείται. Θα πρέπει κάποιο στοιχείο, 

έστω div να έχει ως φόντο τα αστέρια και ένα ακόμη div που θα περιέχεται στο div του ουρανού να έχει 
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φόντο το αεροπλάνο. Ο κανόνας position του πρώτου div Θα πρέπει να είναι relative και του div του 

αεροπλάνου relative αφού θα πρέπει να μετακινείται. 

Αρχική Θέση Ενδιάμεση θέση 

  

 

Σύνδεσμοι 
 Ερωτήσεις  

 http://cubic-bezier.com 

 

 

http://cubic-bezier.com/

