
Cascading Style Sheets (CSS)

Τα  Cascading Style Sheets προσφέρουν  έναν  εύκολο  τρόπο  για  να  ορίσουμε  τη
μορφοποίηση που επιθυμούμε να έχουν οι σελίδες μία τοποθεσίας του Παγκόσμιου
Ιστού που δημιουργούμε. Δίνοντας κάποιες οδηγίες CSS μπορούμε να επηρεάσουμε
τη  μορφοποίηση όλων  ή μερικών  από τις  ιστοσελίδες  μας  και  μπορούμε  έτσι  να
επιτύχουμε εύκολα την ομοιόμορφη εμφάνισή τους. 
Θα  περιγράψουμε  πιο  κάτω  έναν  τρόπο για  να  δηλώσουμε  τη  μορφοποίηση  που
επιθυμούμε:

Έστω ότι θέλουμε να ορίσουμε τη μορφοποίηση της σελίδας page1.htm. Εάν
δώσουμε π.χ. την οδηγία 

<link rel=stylesheet type="text/css" href="mystyle.css"> 
στο  τμήμα  <HEAD>   του  αρχείου,  δηλώνουμε  ότι  η  σελίδα  μας  θα
ακολουθήσει τις οδηγίες μορφοποίησης που περιέχονται στο  αρχείο με όνομα
mystyle.css (το  οποίο  καλά  είναι  να  βρίσκεται  στον  ίδιο  φάκελο  με  το
page1.htm). Εάν εισάγουμε την ίδια εντολή και σε ένα άλλο ή περισσότερα
html αρχεία, τότε ρυθμίζουμε αυτόματα την μορφοποίηση για όλα αυτά τα
αρχεία αφού όλα παίρνουν οδηγίες μορφοποίησης από το αρχείο mystyle.css.
Το αρχείο mystyle.css περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται τα
διάφορα  στοιχεία  της  σελίδας  μας  (π.χ.  χρώμα,  θέση,  περίγραμμα  κτλ
στοιχείων όπως παράγραφοι,  εικόνες,  επικεφαλίδες κτλ.).  Αρχεία αυτής της
μορφής έχουν συνήθως την επέκταση .css (χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο)
και περιέχουν οδηγίες όπως οι παρακάτω:

h1{color:green;border:thick solid black;textalign: center}
p.gr{color:red; textalign: right}

Οι συγκεκριμένες οδηγίες δηλώνουν ότι όλες οι επικεφαλίδες τύπου <h1> θα
εμφανιστούν με χρώμα πράσινο, με περίγραμμα χοντρό, συνεχές και μαύρο
και με στοίχιση στο κέντρο. Επίσης όλες οι παράγραφοι που είναι του τύπου
gr θα έχουν χρώμα κόκκινο και στοίχιση στα δεξιά. Για να δηλώσω σε μία
σελίδα μου ότι μία παράγραφος είναι τύπου  gr αρκεί να βάλω <p class=gr>
(αντί για gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε όνομα).
Γενικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ονόματα χρωμάτων όπως:

aqua,  black,  blue,  fuchsia,  gray,  green,  lime,  maroon,  navy,
olive, purple, red, silver, teal, white, yellow

ή  να  χρησιμοποιήσουμε  6  δεκαεξαδικά  ψηφία,  δύο  για  κάθε  ένα  από  τα
χρώματα Red, Green και Blue (RGB).
Ένα περίγραμμα μπορεί να έχει ένα από τα πιο κάτω στυλ:

dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset και outset
Επίσης το πάχος του μπορεί να είναι:

thin, medium, thick

Άσκηση Να δημιουργήσετε  ένα  αρχείο  με  το  όνομα  style.css και  να  δώσετε  τις
οδηγίες  μορφοποίησης  όπως  φαίνονται  πιο  πάνω.  Στη  συνέχεια,  να  ανοίξετε  ένα
αρχείο  ιστοσελίδας  και  να  εισάγετε  σε  αυτό  την  εντολή  <link  rel=stylesheet
type="text/css"  href="mystyle.css">  στο  τμήμα  <HEAD>.  Να  δηλώσετε  επίσης
κάποιες  παραγράφους  ότι  είναι  τάξης  gr (δίνοντας  class=gr μέσα  στην  εντολή
παραγράφου <p>). Να δείτε πώς εμφανίζεται η σελίδα σας. 
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Γενικά έχουμε τέσσερις τρόπους για να εισάγουμε μορφοποιήσεις CSS σε μία σελίδα.

1  ος   τρόπος  Είναι  ο  τρόπος  που  περιγράψαμε  στην  προηγούμενη  άσκηση.  Όπως
είδαμε,  εισάγουμε  την  εντολή  <link rel=stylesheet type="text/css"  href="όνομα
αρχείου  css">  μέσα  στο  τμήμα  <HEAD>  των  σελίδων  που  θέλουμε  να
μορφοποιήσουμε.  Οι  οδηγίες  μορφοποίησης  περιέχονται  σε  ξεχωριστό  αρχείο,  το
οποίο έχει συνήθως επέκταση .css.

2  ος   τρόπος Γράφουμε μέσα στο HEAD του HTML αρχείου:

<style type="text/css">
<!--
  οδηγίες για style sheets
-->
</style>

Δηλ. όλες οι  CSS οδηγίες δεν περιέχονται σε ξεχωριστό αρχείο αλλά μέσα στο
ίδιο το html αρχείο. Τα σύμβολα <!-- και --> τα βάζουμε για την περίπτωση που
κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης δεν υποστηρίζει μορφοποίηση CSS.

3  ος   τρόπος Χρησιμοποιούμε το  import αντί για το link, μέσα στο HEAD του HTML 
αρχείου:

<style type="text/css" >
<!--
  @import url(θέση css αρχείου);
-->
</style>

Μοιάζει με τον πρώτο τρόπο, ο οποίος και χρησιμοποιείται συνήθως.

4  ος   τρόπος Βάζουμε τις οδηγίες μορφοποίησης μέσα στο στην html εντολή (tag) που
θέλουμε  να  ορίσουμε  τα  χαρακτηριστικά  του.  Π.χ.  αν  θέλουμε  να  ορίσουμε  τα
χαρακτηριστικά για μία ετικέτα <P> μπορούμε να δώσουμε:

<P style="color: red; font-family: 'New Century Schoolbook', serif">

Μερικές από τις ιδιότητες μορφοποίησης που μπορούμε να ρυθμίσουμε μέσω  CSS
είναι οι πιο κάτω:

Font Family
Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιηθεί. 
Π.χ. font-family: serif ή font-family: sans-serif ή font-family:Times

Font Style
Αν έχουμε πλάγια γράμματα ή όχι.
Π.χ. font-style: normal ή italic ή oblique

Font Variant
Για κεφαλαία μικρού μεγέθους γράμματα.
 Π.χ. font-variant: normal ή  small-caps
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Font Weight
Πάχος των γραμμάτων
Π.χ. font-weight: normal ή bold ή bolder ή lighter ή μία τιμή από 100 ως 900

Font Size
Μέγεθος γραμματοσειράς
Π.χ. font-size: xx-small ή x-small ή small ή medium ή large ή x-large ή xx-
large ή  larger ή smaller  ή μέγεθος όπως π.χ.12pt ή 150%

Font
Δίνοντας font μπορούμε να ρυθμίσουμε όλα τα πιο πάνω χαρακτηριστικά. 
Π.χ. font: italic bold 12pt Times

Color
Χρώμα
Π.χ. color: red ή color:#00ffaa

Background Color
Χρώμα φόντου
Π.χ. background-color: blue ή #00ffaa ή transparent

Background Image
Εικόνα φόντου
background-image: θέση (όνομα) εικόνας

Background Repeat
Προσδιορίζουμε αν το φόντο θα επαναλαμβάνεται οριζόντια ή κατακόρυφα. 
Π.χ. background-repeat: repeat ή repeat-x ή repeat-y ή no-repeat

Background Attachment
Προσδιορίζει αν το φόντο θα κυλάει μαζί με το περιεχόμενο της σελίδας ή αν 
θα είναι σταθερό. 
Π.χ. background-attachment: scroll ή fixed

Background
Με το background μπορούμε να προσδιορίσουμε όλα τα πιο πάνω 
χαρακτηριστικά.

Word Spacing
Απόσταση λέξεων
Π.χ. word-spacing: normal ή 0.4em ( το em είναι το πλάτος που έχει το 
γράμμα m).

Letter Spacing
Απόσταση γραμμάτων
Π.χ. letter-spacing: normal ή 0.1em

Text Decoration
Χαρακτηριστικά των γραμμάτων όπως υπογράμμιση, αναβόσβησμα κτλ.
Π.χ. text-decoration: none ή  underline ή line-through ή blink 
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Vertical Alignment
Κατακόρυφη θέση των γραμμάτων (εκθέτης, δείκτης κτλ.)
Π.χ. vertical-align: baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom ή 
αριθμός 25%

Text Transformation
Μετατροπή των γραμμάτων σε μικρά ή κεφαλαία
Π.χ. text-transform: none ή capitalize ή uppercase ή lowercase

Text Alignment
Στοίχιση κειμένου
text-align: left, right, center ή justify

Line Height
Ύψος γραμμής κειμένου (διάστιχο)
Π.χ. line-height: normal  ή 200% ή 2 

Top Margin
Επάνω περιθώριο
Π.χ. margin-top: 2cm

Right Margin
Δεξί περιθώριο
Π.χ. margin-top: 1cm

Bottom Margin
Κάτω περιθώριο
Π.χ. margin-bottom: 1em

Left Margin
Αριστερό περιθώριο
Π.χ. margin-left: 2em

Margin
Μπορούμε να προσδιορίσουμε όλα τα περιθώρια ταυτόχρονα.
Π.χ. margin: 5em (όλα τα περιθώρια θα είναι 5em)
ή margin: 2em 4em (το πάνω και το κάτω περιθώριο θα είναι 2em και το 
αριστερό και το δεξί θα είναι 4em)
ή margin: 1em 2em 3em 4em (το πάνω περιθώριο 1 em, το δεξί 2em, το κάτω 
3em και το αριστερό 4em).

Top Padding,  Right Padding, Bottom Padding, Left Padding και Padding
Τα padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left και padding 
λειτουργούν όπως ακριβώς τα αντίστοιχα margin αλλά προσδιορίζουν την 
επιπλέον απόσταση που θα υπάρχει από το περιθώριο (margin).

Border Color
Χρώμα περιγράμματος
Π.χ. border-color: red
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Border Style
Στυλ περιγράμματος
Π.χ. border-style: none ή dotted ή dashed ή solid ή double ή groove ή ridge ή 
inset ή outset 

Border Top Width, Broder Right Width, Border Bottom Width και 
Border Left Width
Δίνοντας π.χ. border-top-width:3 ή thin ή medium ή thick, προσδιορίζουμε το 
πάχος του πάνω περιγράμματος. Αντίστοιχα για το δεξί, κάτω και αριστερό 
περίγραμμα.

Border
Μπορούμε να προσδιορίσουμε όλες μαζί τις ιδιότητες του περιγράμματος.
Π.χ. border: thick double red

Width
Προσδιορίζει το πλάτος ενός αντικειμένου (π.χ. εικόνας). 
Π.χ. width:100 ή 50%

Height
Προσδιορίζει το ύψος ενός αντικειμένου.
Π.χ. height:100 ή 50%

List Style Type
Το είδος της κουκίδας σε μία λίστα
Π.χ. list-style-type: disc ή circle ή square ή decimal ή lower-roman ή upper-
roman ή lower-alpha ή upper-alpha ή none
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