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SVG Εργαστήριο – 2. Κείμενο - Μετατροπές 

Κείμενο 
1. Για να ορίσουμε κείμενο σε ένα SVG χρησιμοποιούμαι την ετικέτα <text>. 

Κώδικας HTML - SVG Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>Κείμενο σε SVG</title></head> 

<body> 

<h1>Κείμενο σε SVG</h1> 

<svg height="100" width="200"> 

  <text x="20" y="15" fill="red">Κείμενο SVG!</text> 

</svg> 

</html> 

 

Νέο αρχείο: text.html 

2. Ένα κείμενο μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες γραμμές, κάτι που επιτυγχάνεται με την ετικέτα 

<tspan> 

Κώδικας HTML - SVG Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>Κείμενο σε SVG</title></head> 

<body> 

<h1>Κείμενο σε SVG</h1> 

<svg height="90" width="120"> 

  <text x="10" y="20" style="fill:red;">Πολλές γραμμές: 

    <tspan x="10" y="45">Πρώτη γραμμή.</tspan> 

    <tspan x="10" y="70">Δεύτερη γραμμή.</tspan> 

  </text> 

</svg> 

</html> 

 

Νέο αρχείο: textmultiline.html 

Viewport - ViewBox 
Με το viewport καθορίζουμε την ορατή περιοχή σε μια SVG εικόνα. Τα 

ίδια τα γραφικά μπορεί να είναι όσο μεγάλα επιθυμούμε αλλά ένα μέρος 

τους μόνο θα είναι ορατό. Το μέρος αυτό καθορίζεται από το viewport 

που ήδη το έχουμε θέσει στα γραφικά μας και καθορίζεται με τις 

ιδιότητες width και height. Στη συνέχεια βλέπουμε ένα παράδειγμα με 

300 μονάδες πλάτος και 200 ύψος:  

<svg width="300" height="200"></svg> 

Εφόσον δεν καθορίσαμε μονάδες στο γραφικό μας, οι μονάδες θα είναι 

pixels. Μπορούμε όμως να ορίσουμε διάφορες μονάδες σε συνδυασμό 

με ένα SVG στοιχείο: 

Μονάδες Περιγραφή 

em Το εξορισμού μέγεθος φόντου 

ex Το ύψος του χαρακτήρα x 

px Εικονοστοιχεία, Pixels 

pt Points, (1/72 της ίντσας) 

pc Picas (1/6 της ίντσας) 

cm Εκατοστά 

mm Χιλιοστά 

in Ίντσες 



 2 

Οι μονάδες που θα θέσουμε στο SVG στοιχείο επηρεάζουν μόνο αυτό, το viewport του. Το μέγεθος 

κάθε σχήματος επηρεάζεται από το μέγεθος που θα θέσουμε σε κάθε σχήμα. Αν δεν θέσουμε κάποιες 

μονάδες στο σχήμα εξορισμού θα είναι pixels. 

3. Με την ιδιότητα viewBox μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε το σύστημα συντεταγμένων σε 

ένα SVG γραφικό. Στο επόμενο παράδειγμα δημιουργείται ένα SVG γραφικό με πλάτος 500 και 

ύψος 200 pixels. Η ιδιότητα viewBox περιλαμβάνει τέσσερεις τιμές, τις x, y, width και height. 

Στο παράδειγμά μας το view box ξεκινά από το σημείο (0,0) και είναι 50 X 20 στο μέγεθος. 

Αυτό σημαίνει ότι για τα 500x200 pixels, το SVG χρησιμοποιεί εσωτερικά ένα σύστημα 

συντεταγμένων που ξεκινά από το 0,0 ως το (50,20). Κάθε μονάδα στο εσωτερικό του SVG 

γραφικού στην πραγματικότητα αντιστοιχούν σε 10 μονάδες (500/50 αλλά και 200/20). Με 

αυτήν την λογική, επόμενο ορθογώνιο με αρχικό σημείο (20,10) είναι τοποθετημένο στο σημείο 

(200,100). Σε περίπτωση που οι αναλογίες στο πλάτος και στο ύψος δεν είναι ίδιες μπορούμε με 

την ιδιότητα preserveAspectRatio να θέσουμε αν οι αναλογίες δεν θα κρατηθούν, τιμή none, ή 

αν θα κρατηθούν οι αναλογίες στον x ή y άξονα κτλ. 

Κώδικας HTML - SVG Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>SVG ViewPort and View Box</title></head> 

<body> 

<h1>SVG ViewPort and View Box</h1> 

<svg width="500" height="200" viewBox="0 0 50 20" > 

    <rect x="20" y="10" width="10" height="5" 

          style="stroke: #000000; fill:none;"/> 

 

</svg> 

</html> 

 

Νέο αρχείο: viewport.html 

Μεταφορά - translate 
4. Μπορούμε να μεταφέρουμε, translate, ένα ή περισσότερα σχήματα SVG όπως φαίνεται και στο 

επόμενο παράδειγμα: 

Κώδικας HTML - SVG Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>Μεταφορές σε SVG</title></head> 

<body> 

<h1>Μεταφορές σε SVG</h1> 

<svg height="150" width="450"> 

  <!-- Καθόλου translation --> 

  <rect x="5" y="5" width="40" height="40" 

fill="green" /> 

  

  <!-- Οριζόντια translation --> 

  <rect x="5" y="5" width="40" height="40" 

fill="blue" 

        transform="translate(50)" /> 

  

  <!-- Κάθετη translation --> 

  <rect x="5" y="5" width="40" height="40" 

fill="red" 

        transform="translate(0 50)" /> 

  

  <!-- Και οριζόντια και κάθετη translation --> 

  <rect x="5" y="5" width="40" height="40" 

fill="yellow" 
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         transform="translate(50,50)" /> 

</svg> 

</body> 

</html> 

Περιστροφή - rotate 
5. Κάνοντας χρήση της ιδιότητας transform και της τιμής rotate μπορούμε να περιστρέψουμε το 

κείμενό μας. 

Κώδικας HTML - SVG Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>Κείμενο σε SVG</title></head> 

<body> 

<h1>Κείμενο σε SVG</h1> 

<svg height="100" width="200"> 

  <text x="20" y="15" fill="red" 

transform="rotate(40)">Κείμενο SVG!</text> 

</svg> 

</html> 

 

Υπάρχον αρχείο: text.html 

6. Στην περίπτωση που καθορίζονται στην rotate 3 τιμές, οι τελευταίες δύο αναφέρονται στο 

σημείο γύρω από το οποίο θα γίνει η περιστροφή. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται ως προς την 

αρχή των αξόνων. 

Κώδικας HTML - SVG Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>Περιστροφές σε SVG</title></head> 

<body> 

<h1>Περιστροφές σε SVG</h1> 

<svg height="150" width="450"> 

 <!-- η περιστροφή γίνεται γύρω από το σημείο 0,0 --> 

  <rect x="10" y="20" width="100" height="100" fill ="red" 

    transform="rotate(5)"/> 

  <!-- η περιστροφή γίνεται γύρω από το σημείο 115,5 --> 

  <rect x="115" y="20" width="100" height="100" fill="green" 

        transform="rotate(-10,115,5)" /> 

   <!-- η περιστροφή γίνεται γύρω από το σημείο 225,5 --> 

  <rect x="225" y="20" width="100" height="100" fill="blue" 

        transform="rotate(10,225,5)" /> 

 <!-- δεν γίνεται καθόλου περιστροφή --> 

  <rect x="325" y="20" width="100" height="100" fill ="yellow"/> 

</svg> 

</html> 

 

Νέο αρχείο: rect_translates.html 

Κλίμακα - scale 
7. Μπορούμε να συμπιέσουμε, scale, ένα σχήμα είτε στον άξονα των x είτε στον y αλλά και 

επιπλέον ταυτόχρονα και στους δύο άξονες.  

Κώδικας HTML - SVG Ιστοσελίδα 
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>Κλίμακα σε SVG</title></head> 

<body> 

<h1>Κλίμακα σε SVG</h1> 

<svg height ="400" width= "400" viewBox="-10 -10 20 20"> 

  <!-- ομοιόμορφη κλίμακα --> 

  <circle cx="0" cy="0" r="5" fill="red" 

          transform="scale(2)" /> 

  <!-- κατακόρυφη κλίμακα --> 

  <circle cx="0" cy="0" r="5" fill="yellow" 

          transform="scale(1,2)" /> 

  <!-- οριζόντια ΄κλίμακα --> 

  <circle cx="0" cy="0" r="5" fill="pink" 

          transform="scale(2,1)" /> 

  <!-- καθόλου κλίμακα --> 

  <circle cx="0" cy="0" r="5" fill="black" /> 

</svg> 

</body> 

</html> 

 

Νέο αρχείο: rect_scale.html 

Στρέβλωση - skew 
8. Τέλος μπορούμε να στραβώσουμε, skew, ένα σχήμα είτε στον άξονα x, skewX, είτε στον άξονα 

Y, skewY. 

Κώδικας HTML - SVG Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>Στρέβλωση σε SVG</title></head> 

<body> 

<h1>Στρέβλωση σε SVG</h1> 

<svg height ="400" width= "400" viewBox="-10 -10 20 20"> 

 <rect x="-3" y="-3" width="6" height="6" /> 

  

  <rect x="-3" y="-3" width="6" height="6" fill="red" 

        transform="skewX(30)" /> 

 

  <rect x="-3" y="-3" width="6" height="6" fill="blue" 

        transform="skewY(30)" /> 

</svg> 

</body> 

</html> 

 

Νέο αρχείο: rect_skew.html 

 

Συνδυασμοί μετατροπών 
9. Είναι δυνατό να συνδυάσουμε ταυτόχρονα πολλές μετατροπές όπως στο επόμενο SVG γραφικό 

όπου μεταφέρουμε και περιστρέφουμε ένα ορθογώνιο. 

Κώδικας HTML - SVG Ιστοσελίδα 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><title>Συνδιασμός μετατροπών σε SVG</title></head> 

<body> 

<h1>Συνδιασμός μετατροπών σε SVG</h1> 

<svg height ="200" width= "200" >  
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 <rect x="50" y="10" width="30" height="45" fill = "black" />    

 <rect x="50" y="10" width="30" height="45" fill = "red" 

      transform="translate(50,0) rotate(30)" />    

</svg> 

</body> 

</html> 

Νέο αρχείο: rect_combine.html 

Υλοποιήστε τις επόμενες δραστηριότητες 

Δραστηριότητες 

Εφαρμογή μετατροπών SVG 

1. Δημιουργήστε ένα σχήμα SVG της αρεσκείας σας και στη συνέχεια εφαρμόστε σε αυτό 

ταυτόχρονα δύο μετατροπές. 

Δημιουργία ελεύθερου γραφικού  με χρήση μετατροπώ ν 

2. Δημιουργήστε το δικό σας svg γραφικό χρησιμοποιώντας διάφορα σχήματα αλλά και 

διάφορες μετατροπές. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της w3schools 

https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp ή της mozilla 

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

Πηγές: https://www.codeschool.com/ 

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

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

 

 

Σύνδεσμοι 

 Ερωτήσεις (Μετατροπές – Transforms) 

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

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

 

https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG
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/J51SRAyZ2WwdyIDF2
https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG

