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JavaScript 2. Βασικά Στοιχεία 

JavaScript έξοδος 

Η JavaScript μπορεί να εμφανίζει δεδομένα με διάφορους τρόπους: 

 Εμφάνιση σε ένα νέο παράθυρο, alert box, με την window.alert() 

 Εμφάνιση στην έξοδο της HTML, με την document.write() 

 Εμφάνιση σε ένα στοιχείο HTML με την innerHTML() 

 Εμφάνιση στην κονσόλα του browser με την console.log() 

1. Στη συνέχεια με το πάτημα ενός κουμπιού εμφανίζεται ένα παράθυρο με το μήνυμα που έχει ως 

παράμετρο η συνάρτηση window.alert. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Βασικά Στοιχεία Javascript</title> 

</head> 

<body> 

<button type="button" onclick="window.alert('Τρόπος εμφάνισης σε ξεχωριστό 

παράθυρο')">Alert</button> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: alert.html 

2. Η document.write() χρησιμοποιείται για έλεγχο. Σβήνει οτιδήποτε έχει γραφτεί ως εκείνη τη 

στιγμή στη σελίδα και γράφει το κείμενο που έχει ως παράμετρο. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Βασικά Στοιχεία Javascript</title> 

</head> 

<body> 

<p> Αυτή η παράγραφος θα σβηστεί όταν εκτελεστεί η document.write() </p> 

<button type="button" onclick="document.write('Η document.write() σβήνει ότι υπάρχει και 

εμφανίζει αυτό εδώ το κείμενο')">Document.write()</button> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 
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Νέο αρχείο: documentwrite.html 

3. Για να προσπελάσει ένα στοιχείο html η JavaScript όπως και η css χρησιμοποιεί το id του 

στοιχείου και πιο συγκεκριμένα την συνάρτηση document.getElementById(id). Τα περιεχόμενα 

του στοιχείου αυτού προσπελαύνονται μέσω της innerHtml. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Βασικά Στοιχεία Javascript</title> 

</head> 

<body> 

<p> Αυτή είναι μία παράγραφος που δεν επηρεάζεται από την JavaScript</p> 

<p id="changecontent"> Αυτή η παράγραφος έχει id changecontent και επηρεάζεται από την 

JavaScript</p> 

<button type="button" 

onclick="document.getElementById('changecontent').innerHTML='Η παράγραφος με id 

changecontent άλλαξε'">innerHTML</button> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

   
Νέο αρχείο: innerhtml.html 

4. Η console.log() εμφανίζει κείμενο στην κονσόλα του browser και όχι στην σελίδα. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Βασικά Στοιχεία Javascript</title> 

</head> 

<body> 

<p> Για να εμφανιστεί η κονσόλα:</p> 

<ul> 

<li> εάν χρησιμοποιείτε το firefox πατήστε F12 ή μενού - Developer - Web Console 

<li> εάν χρησιμοποιείται το chrome πατήστε F12 ή μενού - Περισσότερα εργαλεία - Εργαλεία 

για προγραμματιστές  

</ul> 

<button type="button" onclick="console.log('Αυτό το κείμενο εμφανίζεται στην 

κονσόλα')">console.log</button> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 
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Νέο αρχείο: console.html 

JavaScript είσοδος 

5. Μία αντίστοιχη μέθοδος με την alert που ζητά όμως από τον χρήστη να εισάγει δεδομένα είναι η 

prompt της οποίας ακολουθεί ένα παράδειγμα χρήσης. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Βασικά Στοιχεία Javascript</title> 

<script> 

function promptFunction() { 

    var name = prompt("Χαίρεται, δώσε μας το όνομά σου", "Στοιχεία χρήστη"); 

    if (name != null) { 

        document.getElementById("display").innerHTML ="Γειά σου " + name + "! 

Καλωσήρθες στη σελίδα μου!"; 

    } 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<button type="button" onclick="promptFunction()">Prompt</button> 

<p id="display"></p> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: prompt.html 

 

Σύνταξη JavaScript 

Κάθε πρόγραμμα είναι μία ακολουθία εντολών στον υπολογιστή για εκτέλεση. Στην γλώσσα 

προγραμματισμού JavaScript οι εντολές χωρίζονται με «;» εάν βρίσκονται στην ίδια γραμμή ή με αλλαγή 

γραμμής. Προτείνεται όμως να χρησιμοποιείται πάντα στο τέλος κάθε εντολής το σύμβολο «;». Τα κενά 

σύμβολα αγνοούνται από τον διερμηνευτή της γλώσσας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνει ο 

κώδικας πιο ευανάγνωστος. 

Ένα έγγραφο μπορεί να έχει πολλά scripts. Τα πρώτα που εκτελούνται είναι αυτά που βρίσκονται μέσα 

στις ετικέτες <head> και στη συνέχεια και με τη σειρά τα scripts ανάμεσα στις ετικέτες <body>. Τέλος 

υπάρχουν scripts που εκτελούνται όταν συμβεί κάποιο «συμβάν». Συμβάν μπορεί να θεωρηθεί το πάτημα 

ενός κουμπιού το click του ποντικιού, το πέρασμα του δείκτη πάνω από ένα στοιχείο, το φόρτωμα της 

σελίδας κ.ο.κ. Η εκτέλεση της JavaScript γίνεται απευθείας στον browser. 

6. Στον επόμενο κώδικα JavaScript, αφού δηλωθούν οι χρησιμοποιούμενες μεταβλητές x, y και z 

εκχωρούνται οι αρχικές τιμές 2 και 3 στις x και y. Στη συνέχεια το άθροισμά τους εκχωρείται στη 

μεταβλητή z η οποία και εμφανίζεται στο στοιχείο html με id result. 

Κώδικας HTML 
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<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Βασικά Στοιχεία Javascript</title> 

</head> 

<body> 

<p> Οι μεταβλητές x και y παίρνουν τις τιμές 2 και 3 αντίστοιχα.</p> 

<p> Στη συνέχεια στη μεταβλητή z εκχωρείται το άθροισμα των x και y που είναι ίσο με:</p> 

<p id="result"></p> 

<script> 

var x, y, z; 

x = 2; 

y = 3; 

z = x + y; 

document.getElementById("result").innerHTML = z; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

   
Νέο αρχείο: syntax.html 

Σχόλια 

Για να εισαχθούν σχόλια στην JavaScript μπορούμε είτε να χρησιμοποιήσουμε διπλό slash // είτε slash 

και αστεράκι /*. Ο διερμηνευτής της JavaScript δεν δίνει καθόλου σημασία στα σχόλια τα οποία απλά 

καθιστούν τον κώδικα πιο ευανάγνωστο. Στη συνέχεια φαίνονται οι δύο τρόποι χρήσης τους. Η διαφορά 

τους είναι ότι ο μεν πρώτος χρησιμοποιείται για σχόλια μίας γραμμής ο δε δεύτερος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και όταν το σχόλιο εκτείνεται και πλέον της μίας γραμμής. 

// Αυτό είναι ένα σχόλιο  

/* Αυτό είναι ένα σχόλιο που μπορεί να εκτείνεται και πλέον της μίας γραμμής. Θα πρέπει στο 

τέλος να θυμηθείτε να το κλείσετε αλλιώς ο διερμηνευτής θα θεωρήσει ότι και οι υπόλοιπες 

γραμμές κάτω από το σχόλιο είναι και αυτές σχόλια. */ 

7. Δραστηριότητα: Στον προηγούμενο κώδικα εισάγετε και τους δύο τρόπους σχολίων. 

Σταθερές - Μεταβλητές 

8. Οι σταθερές, άλλα και οι μεταβλητές, στην JavaScript μπορεί να είναι αριθμητικές, 

αλφαριθμητικές ή λογικές. Οι αριθμητικές σταθερές μπορεί να είναι με υποδιαστολή ή χωρίς ενώ 

οι αλφαριθμητικές μπορούν να γραφούν με μονά η διπλά εισαγωγικά. Οι λογικές μπορούν να 

πάρουν τις τιμές true και false: 

 Αριθμητικές: 3.14, 20. 

 Αλφαριθμητικές: 'Eddie Vedder', "Bruce Springsteen" 

 Λογικές: true, false. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Βασικά Στοιχεία Javascript</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Τα νούμερα μπορούν να γραφούν με ή χωρίς υποδιαστολή.</h1> 
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<p id="number_decimal"></p> 

<p id="number"></p> 

<h1>Τα αλφαριθμητικά μπορούν να γραφούν με μονά ή διπλά εισαγωγικά.</h1> 

<p id="single"></p> 

<p id="double"></p> 

<script> 

document.getElementById("number_decimal").innerHTML = 10.50; 

document.getElementById("number").innerHTML = 5; 

document.getElementById("single").innerHTML = 'Eddie Vedder'; 

document.getElementById("double").innerHTML = "Bruce Springsteen"; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

   
Νέο αρχείο: literals.html 

Οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται για να κρατάνε τιμές δεδομένων. Μία μεταβλητή δηλώνεται με 

την εντολή var. Τα ονόματα τους μπορούν να περιλαμβάνουν γράμματα της λατινικής 

αλφαβήτου, είτε κεφαλαία είτε πεζά, ψηφία, 0 – 9, και τον χαρακτήρα «_». Δεν μπορούν να 

περιλαμβάνουν κενό, σημείο στίξης και να ξεκινούν από αριθμητικό ψηφίο. Τέλος τα ονόματα 

μεταβλητών είναι ευαίσθητα στα κεφαλαία, case sensitive, κάτι που για παράδειγμα σημαίνει ότι 

τα ονόματα sum, Sum και SUM είναι όλα διαφορετικά ονόματα μεταβλητής. 

Για να αναθέσουμε μία τιμή σε μία μεταβλητή χρησιμοποιούμε το σύμβολο της ισότητας. Την 

πρώτη φορά που εκχωρούμε τιμή εάν δεν έχει δήλωση της νωρίτερα με την var θεωρείται ότι 

γίνεται και δήλωση της μεταβλητής. Μπορείτε στα δεξιά της ανάθεσης εκτός από μία απλή τιμή 

να υπάρχει μία οποιαδήποτε έκφραση. 

9. Στο επόμενο παράδειγμα δύο μεταβλητές, οι x και y μέσω της ανάθεσης παίρνουν τιμές 4 και 3 

αντίστοιχα. Στη συνέχεια οι αντίστοιχες μεταβλητές z προκύπτουν από το άθροισμα και την 

αφαίρεση των δύο παραπάνω. Εμφανίζονται δε με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού μέσα στα 

αντίστοιχα στοιχεία html.  

Κατά τον ίδιο τρόπο, στην συνάρτηση showConcat οι δύο μεταβλητές x και y παίρνουν δύο 

αλφαριθμητικές τιμές, τις “Hello” και “World” αντίστοιχα. Η z προσθέτει τα δύο αλφαριθμητικά 

μαζί με τον χαρακτήρα του κενού για να δημιουργήσει το νέο αλφαριθμητικό «Hello World».  

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Βασικά Στοιχεία Javascript</title> 

<script> 

function showSum(){ 

 var x=5; 

 var y=3; 

 var z=x+y; 

 document.getElementById("sum").innerHTML = z; 

} 

function showSub(){ 

 var x=5; 
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Τελεστές 

Αριθμητικοί Τελεστές 

Η JavaScript χρησιμοποιεί για αριθμητικές πράξεις τους επόμενους τελεστές. Ο τελεστής της δύναμης, 

προστέθηκε στο ECMAScript 2016 και δεν υποστηρίζεται από όλες τις εκδόσεις φυλλομετρητών. 

Τελεστής Περιγραφή 

+ Πρόσθεση 

- Αφαίρεση 

* Πολλαπλασιασμός 

/ Διαίρεση 

** Δύναμη 

% Υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης 

++ Αύξηση 

-- Μείωση 

Σε περίπτωση που έχουμε μία έκφραση με διάφορους από τους παραπάνω τελεστές, ισχύει η 

προτεραιότητα του επόμενου πίνακα. Κάθε τελεστής που βρίσκεται πιο ψηλά στον πίνακα εκτελείται 

πρώτα από αυτόν που βρίσκεται χαμηλότερα. Στην περίπτωση που οι τελεστές βρίσκονται στην ίδια 

γραμμή οι πράξεις εκτελούνται από αριστερά προς τα δεξιά εκτός από την περίπτωση της δύναμης που 

 var y=3; 

 var z=x-y; 

 document.getElementById("sub").innerHTML = z; 

} 

function showConcat(){ 

 var x="Hello"; 

 var y="World"; 

 var z=x+" " +y; 

 document.getElementById("concat").innerHTML = z; 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<div> 

<span>5+3=</span><span id="sum"></span><br/> 

<span>5-3=</span><span id="sub"></span><br/> 

<button type="button" onclick="showSum()">Άθροισμα</button><br/> 

<button type="button" onclick="showSub()">Αφαίρεση</button> 

</div> 

<div> 

<span>Hello+World=</span><span id="concat"></span><br/> 

<button type="button" onclick="showConcat()">Πρόσθεση</button><br/> 

</div> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 

    
Νέο αρχείο: variables.html 



 7 

εκτελείται από δεξιά προς τα αριστερά. Εάν θέλουμε κάποια πράξη με χαμηλότερη προτεραιότητα να 

εκτελεστεί πρώτη την εσωκλείουμε σε παρενθέσεις. 

Τελεστές Σειρά Πράξεων 

++, --  

**  

*, /, %  

+, -  

Ο τελεστής ανάθεσης, που προλάβαμε να δούμε σε προηγούμενα παραδείγματα είναι το σύμβολο ίσον, 

=. Προσοχή δεν πρέπει να μπερδεύεται με αυτόν της ισότητας που είναι διπλό ίσον, ==. Με το σύμβολο 

αυτό, αναθέτουμε σε μία μεταβλητή αριστερά του την έκφραση που ακολουθεί στα δεξιά του. Εάν το 

επόμενο πρόγραμμα JavaScript δεν τρέξει, πιθανότατα φταίει ο τελεστής της δύναμης που δεν 

υποστηρίζεται. Δοκιμάστε να βάλετε σε σχόλια τον κώδικα που χρησιμοποιεί το **.  

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Βασικά Στοιχεία Javascript</title> 

<script> 

function showArithmeticOperations(){ 

 var x=7; 

 var y=2; 

 var sum=x+y; 

 document.getElementById("sum").innerHTML = sum; 

 var sub=x-y; 

 document.getElementById("sub").innerHTML = sub; 

 var prod=x*y; 

 document.getElementById("multiply").innerHTML = prod; 

 var div=x/y; 

 document.getElementById("division").innerHTML = div; 

 var pow=x ** y; 

 document.getElementById("power").innerHTML = pow; 

 var rem=x/y; 

 document.getElementById("remainder").innerHTML = rem; 

  

 var compl = x+y*2; 

 document.getElementById("complex").innerHTML = compl; 

 var compl2 = (x+y)*2; 

 document.getElementById("complex2").innerHTML = compl2; 

 var mulpow = 2**3**2; 

 document.getElementById("mulpow").innerHTML = mulpow; 

 var mulpow2 = (2**3)**2; 

 document.getElementById("mulpow2").innerHTML = mulpow2; 

  

 var inc=x++; 

 document.getElementById("increment").innerHTML ="   :inc="+ inc+" x="+x; 

 var dec=y-- 

 document.getElementById("decrement").innerHTML ="   :dec="+dec+" y="+y; 

 x = 7; 

 y = 2; 

 var preinc=++x; 

 document.getElementById("preincrement").innerHTML ="   :preinc="+ preinc+" 

x="+x; 

 var predec=--y; 
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 document.getElementById("predecrement").innerHTML ="   :predec="+predec+" 

y="+y; 

  

 // Εύρεση εμβαδού ορθογωνίου (a*b) 

 var a=4,b=7; 

 document.getElementById("rect").innerHTML =a*b; 

 // Εύρεση περίμετρου κύκλου (2*pi*r) 

  

 // Εύρεση μέσου όρου τριών βαθμών  

 var b1=17,b2=19,b3=20; 

 document.getElementById("mo").innerHTML =(b1+b2+b3)/3; 

 // Εύρεση μέσου όρου λυκείου μο (ημιάθροισμα τετραμήνων και στη συνέχεια 

ημιάθροισμα 

 // μέσου όρου τετραμήνων με βαθμό εξετάσεων) 

  

 // Εύρεση βαθμών κελσίου από βαθμούς φαρενάιτ (F-32)/9 = C/5 

  

  

} 

</script> 

</head> 

<body onload="showArithmeticOperations()"> 

<h1> Αριθμητικοί τελεστές</h1> 

<hr> 

<h2> Βασικές πράξεις</h2> 

<div> 

<span>Πρόσθεση:7+2=</span><span id="sum"></span><br/> 

<span>Αφαίρεση:7-2=</span><span id="sub"></span><br/> 

<span>Πολλαπλασιασμός:7*2=</span><span id="multiply"></span><br/> 

<span>Διαίρεση:7/2=</span><span id="division"></span><br/> 

<span>Δύναμη:7**2=</span><span id="power"></span><br/> 

<span>Υπόλοιπο:7%2=</span><span id="remainder"></span><br/> 

<hr> 

<h2> Αύξηση - Μείωση</h2> 

<span>Αύξηση:inc=x++;(x=7)</span><span id="increment"></span><br/> 

<span>Μείωση:dec=y--;(y=2)</span><span id="decrement"></span><br/> 

<span>Αύξηση:preinc=++x;(x=7)</span><span id="preincrement"></span><br/> 

<span>Μείωση:predec=--y;(y=2)</span><span id="predecrement"></span><br/> 

<h2> Προτεραιότητα</h2> 

<span>Έκφραση:7+2*2=</span><span id="complex"></span><br/> 

<span>Έκφραση:(7+2)*2=</span><span id="complex2"></span><br/> 

<span>Δυνάμεις:2**3**2=</span><span id="mulpow"></span><br/> 

<span>Δυνάμεις:(2**3)**2=</span><span id="mulpow2"></span><br/> 

<hr> 

<h2> Εφαρμογές</h2> 

<span>Εμβαδόν ορθογωνίου:</span><span id="rect"></span><br/> 

<span>Εύρεση περίμετρου κύκλου:</span><span id="circle"></span><br/> 

<span>Εύρεση μέσου όρου τριών βαθμών:</span><span id="mo"></span><br/> 

<span>Εύρεση μέσου όρου βαθμών λυκείου:</span><span id="molyk"></span><br/> 

<span>Εύρεση βαθμών κελσίου από βαθμούς φαρενάιτ:</span><span 

id="deg"></span><br/> 

</div> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 
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Δραστηριότητα: Έχουν αφεθεί επίτηδες κάποιες εντολές κενές για να τις συμπληρώσετε εσείς με 

κατάλληλο κώδικα JavaScript.  

Συγκριτικοί τελεστές 

Οι συγκριτικοί τελεστές χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν ισότητα ή ανισότητα μεταξύ μεταβλητών 

ή τιμών. Χρησιμοποιούνται συχνότατα σε συνδυασμό με τις δομές επιλογής και επανάληψης που θα 

συζητηθούν στη συνέχεια. 

Τελεστής Περιγραφή 

== (δύο φορές το =) Ισότητα 

=== (τρεις φορές το =) Ίση τιμή αλλά και ίσος τύπος 

!= Ανισότητα 

!== Όχι ίση τιμή ή όχι ίσος τύπος 

< Μικρότερο από 

> Μεγαλύτερο από 

<= Μικρότερο ή ίσο από 

> Μεγαλύτερο από 

>= Μεγαλύτερο ή ίσο από 

Επιστρέφουν πάντα μία λογική τιμή, είτε true εάν η συνθήκη ισχύει είτε false εάν αυτή δεν ισχύει. 

 
Νέο αρχείο:  arithmeticoperators.html 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 
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Λογικοί τελεστές 

Οι συγκριτικοί τελεστές συνδυάζονται με τους λογικούς τελεστές για να πετύχουμε πιο πολύπλοκες 

συγκρίσεις όπως να δούμε εάν ένας βαθμός είναι ανάμεσα σε ένα διάστημα ή ένα έτος είναι δίσεκτο. 

Τελεστής Περιγραφή 

&& Λογικό και. Επιστρέφει true εάν και οι δύο τελεστέοι είναι true. 

<head> 

<title>Βασικά Στοιχεία Javascript</title> 

<script> 

function showComparisonOperations(){ 

 var x=7; 

 var y=2; 

 var xstr="7"; 

 var ystr="2"; 

 document.getElementById("equality").innerHTML = x==y; 

 document.getElementById("inequality").innerHTML = x!=y; 

 document.getElementById("greaterthan").innerHTML = x>y; 

 document.getElementById("greaterequal").innerHTML = x>=y; 

 document.getElementById("lessthan").innerHTML = x<y; 

 document.getElementById("lessequal").innerHTML = x<y; 

 document.getElementById("equalitystr").innerHTML = x==xstr; 

 document.getElementById("equalitytype").innerHTML = x===xstr; 

} 

</script> 

</head> 

<body onload="showComparisonOperations()"> 

<h1> Συγκρίσεις</h1> 

<div> 

<span>Ισότητα:7==2=</span><span id="equality"></span><br/> 

<span>Ανισότητα:7!=2=</span><span id="inequality"></span><br/> 

<span>Μεγαλύτερο από:7>2=</span><span id="greaterthan"></span><br/> 

<span>Μεγαλύτερο ή ίσο:7>=2=</span><span id="greaterequal"></span><br/> 

<span>Μικρότερο από:7<2=</span><span id="lessthan"></span><br/> 

<span>Μικρότερο ή ίσο:7<=2=</span><span id="lessequal"></span><br/> 

<span>Ισότητα:7=="7"=</span><span id="equalitystr"></span><br/> 

<span>Ισότητα τύπου:7==="7"=</span><span id="equalitytype"></span><br/> 

</div> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: comparisonoperators.html 
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|| Λογικό ή. Επιστρέφει true εάν τουλάχιστον ο ένας τελεστέος είναι true. 

! Όχι. Επιστρέφει true εάν ο τελεστέος είναι false και false εάν ο τελεστέος είναι true. 

Η παραπάνω λειτουργία φαίνεται πιο ξεκάθαρα στον επόμενο πίνακα αλήθειας που αφορά δύο λογικές 

μεταβλητές x και y και όλους τους πιθανούς συνδυασμούς τιμών τους. 

x y x && y x || y !x 

false false false false true 

false true false true true 

true false false true false 

true true true true false 

Προηγείται η πράξη της άρνησης, έπεται η πράξη της σύζευξης, και, και μικρότερη προτεραιότητα έχει 

η πράξη της διάζευξης, ή. 

 

Τελεστές Σειρά Πράξεων 

!  

&&  

||  

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Βασικά Στοιχεία Javascript</title> 

<script> 

function showLogicalOperations(){ 

 var grade=15; 

 document.getElementById("andoperator").innerHTML = grade>=0 && grade <=20; 

 document.getElementById("oroperator").innerHTML = grade<0 || grade >20; 

 document.getElementById("notoperator").innerHTML = !(grade>9.5); 

 var year=2017; 

 document.getElementById("leapyear").innerHTML =year % 400 == 0 || (year % 4 == 

0 && year % 100 != 0); 

 var month="february"; 

 document.getElementById("iswinter").innerHTML = month == "december" || month 

== "january" || month == "february"; 

  

 } 

</script> 

</head> 

<body onload="showLogicalOperations()"> 

<h1> Λογικοί τελεστές</h1> 

<div> 

<h2> Απλές λογικές εκφράσεις</h2> 

<span>15>=0 && 15 <=20=</span><span id="andoperator"></span><br/> 

<span>15<0 || 15 >20=</span><span id="oroperator"></span><br/> 

<span>!(15>9.5)=</span><span id="notoperator"></span><br/> 

</div> 

 

<div> 

<h2> Σύνθετες λογικές εκφράσεις</h2> 

<span>year % 4 == 0 || year % 100 != 0 && year % 400 == 0=</span><span 

id="leapyear"></span><br/> 

<span>month == "december" || month == "january" || month == "february"=</span><span 

id="iswinter"></span><br/> 

</div> 

</body> 
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Δραστηριότητα: Συμπληρώστε τον προηγούμενο κώδικα html ¨ώστε να υπολογίζεται:  

α. Πότε το είδος, genre μίας ταινίας είναι «τρόμου» ή «θρίλερ» και πότε το είδος της δεν είναι κανένα 

από τα παραπάνω. 

β. Πότε τα λεπτά διάρκειας, min, μίας ταινίας είναι ανάμεσα στα 90 και στα 120 λεπτά [90,120]. 

γ. Πότε ένας αριθμός είναι τριψήφιος.  

δ. Πότε ένας αριθμός είναι πολλαπλάσιος του 4 αλλά όχι του 20 και επιπλέον όχι μεγαλύτερος του 100. 

Αλφαριθμητικά 

Για να δημιουργήσουμε ένα αλφαριθμητικό χρησιμοποιούμαι είτε μία απλή ανάθεση είτε την εντολή new 

που όπως θα δούμε δημιουργεί αντικείμενα, εδώ αντικείμενο αλφαριθμητικού.  

Ένας πολύ χρήσιμος τελεστής μεταξύ των αλφαριθμητικών είναι η συνένωση δύο αλφαριθμητικών που 

συμβολίζεται με την πράξη +. Ένα αλφαριθμητικό μπορεί να δημιουργηθεί συνενώνοντας αλφαριθμητικά 

μεταξύ τους ή ακόμη και ενώνοντας αλφαριθμητικά με άλλους τύπους όπως αριθμητικές ή λογικές τιμές. 

Προσοχή, εάν προσθέσουμε το “7” με το “2” το αποτέλεσμα δεν είναι 9 αλλά “72”. 

Αρκετές φορές είναι χρήσιμο να βρούμε το μήκος ενός αλφαριθμητικού, συνάρτηση length. Οι 

συναρτήσεις toUpperCase και toLowerCase μας επιτρέπουν να μετατρέψουμε το αλφαριθμητικό μας 

σε κεφαλαία ή πεζά αντίστοιχα. 

Μπορούμε να πάρουμε ένα κομμάτι του αλφαριθμητικού, συνάρτηση substring ή να πάρουμε έναν 

χαρακτήρα του, charAt. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι το πρώτο γράμμα ενός αλφαριθμητικού είναι το 

γράμμα 0 και όχι το 1. Έτσι για την αλφαβήτα που ακολουθεί και στο παράδειγμα οι δείκτες θα έχουν ως 

εξής: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω 

Κάθε αλφαριθμητικό γράφεται ανάμεσα σε μονά ή διπλά εισαγωγικά. Έτσι εάν επιχειρήσουμε να 

εμφανίσουμε εισαγωγικά ως μέρος του αλφαριθμητικού θα «μπερδέψουμε» τον διερμηνευτή της 

JavaScript ότι πρόκειται για τέλος αλφαριθμητικού. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες εισάγονται με τον ειδικό 

χαρακτήρα «/», κάτι που κάνει και αυτόν ειδικό χαρακτήρα. 

 

 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: logicaloperators.html 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Βασικά Στοιχεία Javascript</title> 

<script> 

function showStringOperations(){ 
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 // Πρώτος τρόπος δημιουργίας 

 var x="Hello"; 

 // Δεύτερος τρόπος δημιουργίας, δημιουργία ως αντικείμενο  

 var y=new String("World"); 

 var str=x+" "+y; 

 document.getElementById("concat").innerHTML = str; 

 var nstr="7"+"2"; 

 document.getElementById("concatn").innerHTML = nstr; 

 var mo = (18 + 19)/2; 

 document.getElementById("concatnum").innerHTML = "Μέση τιμή:"+mo; 

 var positive=(5>0); 

 document.getElementById("concatboolean").innerHTML = "5>0:"+positive; 

 var ab = "αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω"; 

 document.getElementById("stringlength").innerHTML = ab.length; 

 var name = "Nick Cave"; 

 document.getElementById("lower").innerHTML = name.toLowerCase(); 

 document.getElementById("upper").innerHTML = name.toUpperCase(); 

 document.getElementById("substring1").innerHTML = ab.substring(0,4); 

 document.getElementById("substring2").innerHTML = ab.substring(20,24); 

 document.getElementById("substring3").innerHTML = ab.substring(9,10); 

 document.getElementById("substring4").innerHTML = ab.substring(0,24); 

  

 document.getElementById("charat1").innerHTML = ab.charAt(0); 

 document.getElementById("charat2").innerHTML = ab.charAt(23); 

  

 document.getElementById("special1").innerHTML = "If it's all night, got to be 

(alright)"; 

 document.getElementById("special2").innerHTML = 'If it\'s all night, got to be 

(alright)'; 

 document.getElementById("special3").innerHTML = "Sayin', (\"This is my message to 

you-ou-ou: \")"; 

 document.getElementById("special4").innerHTML = 'Sayin\', ("This is my message to 

you-ou-ou: ")'; 

 document.getElementById("special5").innerHTML = "Buffalo soldier, \\ dreadlock 

rasta, \\ Fighting on arrival, \\ fighting for survival;"; 

} 

</script> 

</head> 

<body onload="showStringOperations()"> 

<h1> Αλφαριθμητικά</h1> 

<hr> 

<h2> Βασικές πράξεις</h2> 

<div> 

<span>Πρόσθεση:"Hello"+" "+"World"=</span><span id="concat"></span><br/> 

<span>Πρόσθεση:"7"+"2"=</span><span id="concatn"></span><br/> 

<span>"Μέση τιμή:"+(18 + 19)/2=</span><span id="concatnum"></span><br/> 

<span>"5>0:"+(5>0)=</span><span id="concatboolean"></span><br/> 

<hr> 

<h2> Μήκος, πεζά-κεφαλαία</h2> 

<span>Μήκος:"αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω".length=</span><span 

id="stringlength"></span><br/> 

<span>Πεζά:"Nick Cave".toLowerCase()=</span><span id="lower"></span><br/> 

<span>Κεφαλαία:"Nick Cave".toUpperCase()=</span><span id="upper"></span><br/> 

<h2> substring</h2> 
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<span>"αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω".substring(0,4)=</span><span 

id="substring1"></span><br/> 

<span>"αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω".substring(20,24)=</span><span 

id="substring2"></span><br/> 

<span>"αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω".substring(9,10)=</span><span 

id="substring3"></span><br/> 

<span>"αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω".substring(0,24)=</span><span 

id="substring4"></span><br/> 

<hr> 

<h2> charAt</h2> 

<span>"αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω".charAt(0)=</span><span id="charat1"></span><br/> 

<span>"αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω".charAt(23)=</span><span 

id="charat2"></span><br/> 

<hr> 

<h2> Ειδικοί Χαρακτήρες</h2> 

<span>"If it's all night, got to be (alright)"=</span><span id="special1"></span><br/> 

<span>'If it\'s all night, got to be (alright)'=</span><span id="special2"></span><br/> 

<span>"Sayin', (\"This is my message to you-ou-ou: \")"=</span><span 

id="special3"></span><br/> 

<span>'If it\'s all night, got to be (alright)'=</span><span id="special4"></span><br/> 

<span>"Buffalo soldier, \\ dreadlock rasta, \\ Fighting on arrival, \\ fighting for 

survival;"=</span><span id="special5"></span><br/> 

</div> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: stringoperators.html 
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Δραστηριότητα: Πειραματιστείτε με τις λειτουργίες των αλφαριθμητικών, ενώστε δύο αλφαριθμητικά, 

αφού έχετε μετατρέψει το ένα σε κεφαλαία και το άλλο σε πεζά. Στη συνέχεια απομονώστε κάποιο 

υποσύνολό τους κ.ο.κ. 


