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SVG Εργαστήριο – 1. Εισαγωγή στα διανυσματικά γραφικά SVG 

Χρήση SVG 
Τα SVG γραφικά, Scalable Vector Graphics, αναφέρονται σε διανυσματικά γραφικά που μένουν 

αναλλοίωτα σε οποιαδήποτε αλλαγή των διαστάσεών τους. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην άλλη 

μεγάλη ομάδα γραφικών, την ψηφιογραφική, raster. 

1. Πειραματιστείτε με κάποια σελίδα δημιουργίας διανυσματικών και 

ψηφιογραφικών γραφικών αντίστοιχα. Δημιουργήστε ένα έργο 

χρησιμοποιώντας γεωμετρικά σχήματα όπως τον διπλανό πίνακα 

του Πικάσο: 

 Διανυσματικά 

 https://editor.method.ac/ 

 https://vectr.com/ 

 Ψηφιογραφικά 

 https://www.pixilart.com/draw 

 

2. Ο πιο εύκολος και πιο συχνός τρόπος χρήσης των SVG γραφικών 

είναι με τη βοήθεια της ήδη γνωστής ετικέτας <img> αφού έχει 

δημιουργηθεί ένα αρχείο με κατάληξη .svg. Το αρχείο αυτό θα το δημιουργήσετε με τον ίδιο 

τρόπο που δημιουργείτε και τα αρχεία .html. Με ένα απλό αρχείο κειμένου με την παραπάνω 

όμως κατάληξη. Το πρώτο βήμα είναι να χρησιμοποιήσουμε την αντίστοιχη ετικέτα, <svg> και 

να θέσουμε τις διαστάσεις του γραφικού μας με τις ιδιότητες width και height. Τέλος θα πρέπει 

να ενημερώσουμε τον φυλλομετρητή μας ότι θα χρησιμοποιήσουμε μία διαφορετική έκδοση, την 

SVG και όχι την HTML και ποια έκδοση αυτής. 

Κώδικας HTML Κώδικας SVG 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>Σελίδα με 

SVG</title></head> 

<body> 

<h1>Το πρώτο μου SVG!!!</h1> 

<img src='screen.svg'> 

</body> 

</html> 

<svg height = "300" width = "400" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

version="1.1"> 

</svg> 

Νέα αρχεία: screen.html, screen.svg 

Εάν δοκιμάσετε να δείτε την σελίδα σας, εκτός από τον τίτλο και την 

κεφαλίδα δεν θα δείτε κάτι άλλο νέο με την προσθήκη την SVG γιατί 

ορίσαμε απλώς το μέγεθος του γραφικού μας αλλά δεν ζωγραφίσαμε κάτι 

πάνω του. Στη συνέχεια θα σχεδιάσουμε μία σειρά από ορθογώνια που θα 

σχηματίζουν ένα απλό εικονίδιο που θα αναπαριστά την διπλανή οθόνη.  

Σχεδίαση ορθογωνίων 
3. Η σχεδίαση ορθογωνίου γίνεται με την ετικέτα rect που δέχεται μία σειρά 

από ιδιότητες όπως το height και το width που ορίζουν το μέγεθος του ορθογωνίου. 

Κώδικας SVG Ιστοσελίδα 

<svg height = "300" width = "400" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

version="1.1"> 

<rect height="80" width="100"/> 

</svg> 

 
Υπάρχοντα αρχεία: screen.html, screen.svg 

https://editor.method.ac/
https://vectr.com/
https://www.pixilart.com/draw
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Υλοποιήστε την δραστηριότητα δημιουργία και ενσωμάτωση γραφικού SVG Με χρήση 

εργαλείου. 

4. Με την επιπλέον χρήση της ιδιότητας fill μπορούμε να ορίσουμε ένα νέο ορθογώνιο μέσα στο 

ήδη υπάρχον. 

Κώδικας SVG Ιστοσελίδα 

<svg height = "300" width = "400" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

version="1.1"> 

<rect height="80" width="100"/> 

<rect height="50" width="80" 

fill="white"/> 

</svg> 

 
Υπάρχοντα αρχεία: screen.html, screen.svg 

Παρατηρούμε ότι το δεύτερο ορθογώνιο που δημιουργήσαμε δεν είναι στο κέντρο όπως θα 

επιθυμούσαμε σύμφωνα με το αρχικό μας σχέδιο αλλά ξεκινά και αυτό όπως και το πρώτο από 

την πάνω αριστερά γωνία. Η γωνία αυτή θεωρείται από την SVG ως η αρχή των αξόνων και άρα 

ως το σημείο (0,0).  

 
5. Για να μετακινήσουμε το ορθογώνιο λίγο πιο κάτω και δεξιά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις 

ιδιότητες x και y με τον τρόπο που βλέπουμε στην συνέχεια. 

Κώδικας SVG Ιστοσελίδα 

<svg height = "300" width = "400" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

version="1.1"> 

<rect height="80" width="100"/> 

<rect height="50" width="80" 

fill="white" x="10" y = "10" /> 

</svg> 
 

Υπάρχοντα αρχεία: screen.html, screen.svg 

6. Για να ολοκληρώσουμε το εικονίδιο μας θα δημιουργήσουμε ένα τελευταίο ορθογώνιο όπως 

βλέπετε στη συνέχεια. Μία τελευταία βελτίωση για να ολοκληρώσουμε το έργο μας είναι να 

προσαρμόσουμε το μέγεθος του γραφικού μας ώστε να περιλαμβάνει μόνο το εικονίδιο που 

φτιάξαμε. Αλλάζοντας το ύψος, height, και το μήκος, width, σε 100 και 100 αντίστοιχα θα γίνει η 

δουλειά μας. 

Κώδικας SVG Ιστοσελίδα 
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<svg height = "100" width = "100" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

version="1.1"> 

<rect height="80" width="100"/> 

<rect height="50" width="80" fill="white" x="10" y = "10" /> 

<rect height="10" width="40" x="30" y="90"/> 

</svg>  

Υπάρχοντα αρχεία: screen.html, screen.svg 

Στο σημείο αυτό υλοποιήστε την δραστηριότητα δημιουργία σπιτιού με ορθογώνια. 

Σχεδίαση Κύκλων 
7. Επόμενή μας εργασία είναι το διπλανό εικονίδιο του κινητού τηλεφώνου. 

Όπως και στο προηγούμενο εικονίδιο θα πρέπει να φτιάξουμε ένα αρχείο 

svg και ένα αρχείο html που θα δείχνει σε αυτό.  

Κώδικας HTML Κώδικας SVG 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>Κινητό με 

SVG</title></head> 

<body> 

<h1>Το πιο Smart 

κινητό!!!</h1> 

<img src='phone.svg'> 

</body> 

</html> 

<svg height = "110" width = "80" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

version="1.1"> 

<rect /> 

</svg> 

Νέα αρχεία: phone.html, phone.svg 

8. Θα μορφοποιήσουμε το ορθογώνιο που εισαγάγαμε δίνοντάς του κατάλληλο μέγεθος και χρώμα. 

Αυτή τη φορά θα θέσουμε και το stroke με διαφορετικό χρώμα, κάτι που θα θέσει ένα 

περίγραμμα στο κινητό μας. 

Κώδικας SVG Ιστοσελίδα 

<svg height = "110" width = "80" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

version="1.1"> 

<rect height="100" width="70" fill="white" stroke="#FF2626"/> 

</svg> 

 
Υπάρχοντα αρχεία: phone.html, phone.svg 

9. Μπορούμε να αυξήσουμε το πάχος του περιγράμματος με την ιδιότητα stroke-width. 

Κώδικας SVG Ιστοσελίδα 

<svg height = "110" width = "80" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

version="1.1"> 

<rect height="100" width="70"  

fill="white" stroke="#FF2626" stroke-width="10" /> 

</svg> 
 

Υπάρχοντα αρχεία: phone.html, phone.svg 

Παρατηρούμε ότι στην αριστερή και στην πάνω πλευρά έχει κοπεί λίγο από το πάχος του 

περιγράμματος. Αυτό συνέβη γιατί το ορθογώνιο μας βρίσκεται στις άκρες της εικόνας και το 

μισό περίγραμμα έχει κοπεί 

10. Θα μετακινήσουμε λίγο τις συντεταγμένες του ορθογωνίου με τις ιδιότητες x, y. 
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Κώδικας SVG Ιστοσελίδα 

<svg height = "110" width = "80" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

version="1.1"> 

<rect height="100" width="70"  

fill="white" stroke="#FF2626" stroke-width="10" x="5" y="5" /> 

</svg> 
 

Υπάρχοντα αρχεία: phone.html, phone.svg 

11. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε το χαρακτηριστικό μεσαίο κουμπάκι του κινητού μας. Θα 

χρειαστούμε έναν κύκλο, ετικέτα circle, με συντεταγμένες κέντρου, ιδιότητες cx και cy, ακτίνα, 

ιδιότητα r Και χρώμα, ιδιότητα fill. 

Κώδικας SVG Ιστοσελίδα 

<svg height = "110" width = "80" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

version="1.1"> 

<rect height="100" width="70"  

fill="white" stroke="#FF2626" stroke-width="10" x="5" y="5" /> 

<circle cx="40" cy="105" r="3" fill = "white" /> 

</svg>  
Υπάρχοντα αρχεία: phone.html, phone.svg 

12. Για να θέσουμε τις στρογγυλεμένες άκρες στο κινητό μας θα θεωρήσουμε μία αόρατη έλλειψη 

στις άκρες του κινητού μας και θα πρέπει να θέσουμε τα rx και ry ίσα με 5. Επειδή θέλουμε τις 

δύο ακτίνες ίσες μπορούμε να θέσουμε μόνο το rx και ο φυλλομετρητής μας θα υποθέσει ότι και 

η ry είναι ίση. 

Κώδικας SVG Ιστοσελίδα 

<svg height = "110" width = "80" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

version="1.1"> 

<rect height="100" width="70"  

fill="white" stroke="#FF2626"  

stroke-width="10" x="5" y="5" rx="5" /> 

<circle cx="40" cy="105" r="3" fill = "white" /> 

</svg> 

 

Υπάρχοντα αρχεία: phone.html, phone.svg 

Σχεδίαση Έλλειψης 
Τα SVG υποστηρίζουν και το σχήμα της έλλειψης, ετικέτα ellipse, για το οποίο θα 

πρέπει να οριστεί το κέντρο του όπως και στον κύκλο. Η διαφορά είναι ότι αντί για 

μία ακτίνα η έλλειψη απαιτεί δύο ακτίνες, μία για κάθε άξονα. Στο διπλανό 

παράδειγμα, η ακτίνα στον άξονα y, ιδιότητα ry, είναι 25 και στον άξονα x, ιδιότητα 

rx, είναι 10. 

<ellipse cx="50" cy="50" fill="blue" rx="10" ry="25"/> 

Στο σημείο αυτό μπορείτε να υλοποιήσετε την δραστηριότητα δημιουργία 

κύκλου – έλλειψης. 

Εισαγωγή SVG απευθείας στην HTML 
Ένας άλλος τρόπος εισαγωγής ενός SVG γραφικού στην HTML είναι χωρίς την χρήση 

εξωτερικού αρχείο svg και της ετικέτας img αλλά με απευθείας χρήση της ετικέτας svg στην 

html. Αυτό μας επιτρέπει την αλλαγή style αλλά και την κίνηση με την βοήθεια css. 

13. Στο επόμενο στιγμιότυπο βλέπετε τη σχεδίαση του svg κινητού απευθείας στην html. Χρειάζεστε 

μόνο ένα αρχείο html. 

Κώδικας HTML - SVG Ιστοσελίδα 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>Κινητό με SVG</title></head> 

<body> 

<h1>Το πιο Smart κινητό!!!</h1> 

 <svg height = "110" width = "80" 

 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

 version="1.1"> 

 <rect  

  height="100" width="70"  

  fill="white" stroke="#FF2626" stroke-width="10"  

  x="5" y="5" rx="5"  

 /> 

 <circle cx="40" cy="105" r="3" fill = "white" /> 

</svg> 

</body> 

</html> 

 

Νέο αρχείο: inlinephone.html 

Υλοποιήστε την δραστηριότητα ενσωμάτωση SVG γραφικού. 

Ορισμός CSS 
14. Τις λεπτομέρειες της CSS θα της δουλέψετε σε επόμενο εργαστήριο. Μπορείτε απλά να 

αντιγράψετε τον επόμενο γραμμοσκιασμένο κώδικα ώστε να δείτε μία ελαφριά κίνηση στο 

κυκλικό κουμπί του κινητού σας. 

Κώδικας HTML - SVG Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

circle { 

 animation: grow 2s infinite; 

 transform-origin: center; 

} 

 

@keyframes grow { 

 0% {transform: scale(1);} 

 50% {transform: scale(0.5);} 

 100% {transform: scale(1);} 

} 

</style> 

<title>Κινητό με SVG</title></head> 

<body> 

…. 

 

Υπάρχον αρχείο: inlinephone.html 

Σχεδίαση Πολυγώνων 
15. Το στοιχείο <polygon> χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει πολύγωνα τουλάχιστον τριών 

πλευρών. Αποτελούνται από ευθείες γραμμές και το σχήμα είναι κλειστό, δηλαδή όλες οι 

γραμμές ενώνονται. Το επόμενο παράδειγμα δημιουργεί ένα τρίγωνο καθώς κάθε δυάδα αριθμών 

στην ιδιότητα points αποτελεί και μία κορυφή του τριγώνου. 

Κώδικας HTML - SVG Ιστοσελίδα 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>Τρίγωνο με Polyline με SVG</title></head> 

<body> 

<svg height="210" width="300"> 

  <polygon points="200,10 250,190 160,210" fill = "green" stroke = 

"red"/> 

</svg> 

</body> 

</html> 
 

Νέο αρχείο: polygon.html 

16. Με λίγη προσοχή στις συντεταγμένες μπορούμε να σχεδιάσουμε σχήματα σαν το επόμενο 

Κώδικας HTML - SVG Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>Αστέρι με Polyline με SVG</title></head> 

<body> 

<svg height="210" width="500"> 

  <polygon points="100,10 40,198 190,78 10,78 160,198" fill = 

"green" stroke = "red"/> 

</svg> 

</body> 

</html> 
 

Νέο αρχείο: star.html 

Υλοποιήστε την δραστηριότητα δημιουργία τετραγώνου με χρήση της ετικέτας polygon. 

Σχήματα SVG 
Στη συνέχεια βλέπουμε μαζεμένα σχήματα σε ένα svg. 

 Κώδικας HTML - SVG Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title> Σχήματα</title></head> 

<body> 

 <svg height = "500" width = "1000" 

  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

  version="1.1"> 

  <polygon points="10,5 100,45 100,5 100,100" 

fill="blue" /> 

  <rect x="0" y="120" width="100" height="75" 

fill="red" /> 

  <ellipse cx="50" cy="250" rx="50" ry="45" 

fill="orange" /> 

  <circle cx="50" cy="350" r="25" fill="black" /> 

  <line x1="0" y1="400" x2="100" y2="500" stroke= 

"purple" /> 

 </svg> 

</body> 

</html> 

 

Νέο αρχείο: shapes.html 

Δημιουργήστε ένα ελεύθερο γραφικό SVG. 

Δραστηριότητες 

Σχεδίαση σπιτιού με ορθογώνια 
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1. Στην δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιώντας τις γνώσεις σας από 

την σχεδίαση ορθογωνίων θα κατασκευάσετε το εικονίδιο ενός 

σπιτιού.  

 Θα φτιάξετε αρχικά ένα svg γραφικό, έστω house.svg 

με ύψος και μήκος 340 pixels το οποίο θα εισάγετε σε 

μία html σελίδα, έστω house.html. 

 Για το κύριο μέρος του σπιτιού θα δημιουργήσετε ένα 

ορθογώνιο ύψους 84 και μήκους 162 με χρώμα 

γεμίσματος της αρεσκείας σας. Στο εικονίδιο το χρώμα είναι #FBF6A7. Οι 

συντεταγμένες που θα τοποθετήσετε το ορθογώνιο θα είναι στο (90,198). 

 Για την οροφή του σπιτιού θα χρειαστούμε ένα ορθογώνιο μεγέθους 56x184 

με ένα χρώμα όπως το #E04E27. Θα το τοποθετήσουμε στο σημείο (80,148) 

ακριβώς πάνω από το κύριο μέρος του σπιτιού μας. 

 Για την καμινάδα θα χρειαστούμε ένα ορθογώνιο με μέγεθος 21x14 χρώματος 

#FBF6A7 στη θέση (98,127). 

 Καθώς επίσης και το πάνω μέρος της καμινάδας με μέγεθος 4x20 χρώματος 

#E04E27 στη θέση (95,123). 

 Για την πόρτα μας θα χρειαστούμε ένα ορθογώνιο μεγέθους 60x36 χρώματος 

#E04E27 στη θέση (153,222). 

 Για το πόμολο ένα ορθογώνιο μεγέθους 8x2 χρώματος #FBF6A7 στη θέση 

(183,252) 

Δημιουργία και ενσωμάτωση SVG γραφικού με χρήση εργαλείου 

2. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://editor.method.ac/ και δημιουργήστε ένα γραφικό. Στη 

συνέχεια επιλέξτε File – Save image και αποθηκεύστε το γραφικό τοπικά στον 

υπολογιστή σας. Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα η οποία θα περιέχει το γραφικό 

Δημιουργία κύκλου - έλλειψης 

3. Χρησιμοποιήστε την ετικέτα circle και τις 

ιδιότητες cx, cy, r, stroke, stroke-width και fill 

για να φτιάξετε έναν κύκλο σαν τον διπλανό. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την ετικέτα 

ellipse και τις ιδιότητες  cx, cy, rx, 

ry, stroke, stroke-width και fill για να φτιάξετε μία έλλειψη. 

Ενσωμάτωση SVG γραφικού   

4. Μετατρέψτε την προηγούμενη δραστηριότητα ώστε να πετύχετε το ίδιο αποτέλεσμα 

χρησιμοποιώντας ένα μόνο αρχείο html ενσωματώνοντας τα svg γραφικά. 

Δημιουργία τετραγώνου με χρήση ετικέτας Polygon 

5. Χρησιμοποιώντας την ετικέτα <polygon> και όχι την <rect> 

δημιουργήστε ένα τετράγωνο επιλέγοντας κατάλληλες συντεταγμένες.  

Δημιουργία ελευθερου γραφικού SVG 

6. Δημιουργήστε ένα svg γραφικό της αρεσκείας σας. Χρησιμοποιήστε σχήματα των 

σημειώσεων ή επισκεφτείτε τις σελίδες των συνδέσμων για ιδέες. 

https://editor.method.ac/
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Πηγές: https://www.codeschool.com/ 

https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG 

 

 

Σύνδεσμοι 

 Ερωτήσεις (Raster vs Vector) 

 Ερωτήσεις (Χρήση SVG) 

 https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp 

 https://www.codeschool.com/ 

 http://dmitrybaranovskiy.github.io/raphael/ (Διάφορα SVG γραφικά) 

 

https://www.codeschool.com/
https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG
https://goo.gl/forms/XngKnTxDrgnqLj972
https://goo.gl/forms/DZTYCdZzqby7kS0J3
https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp
https://www.codeschool.com/
http://dmitrybaranovskiy.github.io/raphael/

