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JavaScript 3. Έλεγχος και επαναλήψεις 
Date 

1. Σε παραδείγματα αυτού του εργαστηρίου θα χρησιμοποιήσουμε το αντικείμενο Date το οποίο μας 

επιτρέπει να χειριστούμε ημερομηνίες. Στην πιο απλή του μορφή το Date() δημιουργεί ένα 

αντικείμενο ημερομηνίας με την τωρινή ημερομηνία, την ημερομηνία (και ώρα) δηλαδή που 

ανοίγει η σελίδα. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Ημερομηνία - Date</title> 

</head> 

<body> 

<h1> Τώρα </h1> 

<p id="date"></p> 

<script> 

document.getElementById("date").innerHTML = Date(); 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: date.html 

2. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μία ημερομηνία που δεν είναι η σημερινή, θέτοντας με τη σειρά 

χρόνο, μήνα, ημέρα, ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο όπως βλέπουμε στη συνέχεια. Θέλει προσοχή 

στους μήνες όπου ο Ιανουάριος είναι ο μήνας 0, ο Φεβρουάριος ο μήνας 1 κ.ο.κ.. Αυτό μπορεί να 

γίνει είτε με τη δημιουργία του αντικειμένου όπως στα γενέθλια του Θανάση είτε με διαδοχικές 

κλήσεις των μεθόδων: 

 setFullYear: θέτει το έτος 

 setMonth: θέτει τον μήνα (0 για Ιανουάριο, 1 για Φεβρουάριο κ.ο.κ) 

 setDate: θέτει την ημέρα του μήνα 

 setHours, setMinutes, setSeconds: θέτουν την ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. 

Η μέθοδος setTime θέτει ώρα και ημερομηνία καθορίζοντας το σύνολο των δευτερολέπτων που 

έχουν περάσει από την 1η Ιανουαρίου 1970. Η συγκεκριμένη ημερομηνία ονομάζεται και unix 

time stamp. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω μορφή μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο αντικείμενο 

Date έχοντας ως παράμετρο τα δευτερόλεπτα που πέρασαν από την ημερομηνία αυτή. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Ημερομηνία - Date</title> 

</head> 

<body> 

<h1> Τώρα </h1> 

<p id="date"></p> 

<h1> Ημερομηνία Γέννησης Θανάση </h1> 

<p id="birthdaythanasis"></p> 

<h1> Ημερομηνία Γέννησης Κωνσταντίνου </h1> 

<p id="birthdaykonstantinos"></p> 
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<h1> Unix epoch</h1> 

<p id="unixepoch"></p> 

<script> 

document.getElementById("date").innerHTML = Date(); 

document.getElementById("birthdaythanasis").innerHTML = new Date(2011,7,22,14,45,0); 

var konstantinosb = new Date(); 

konstantinosb.setFullYear(2013); 

konstantinosb.setMonth(3); 

konstantinosb.setDate(2); 

konstantinosb.setHours(12); 

konstantinosb.setMinutes(50); 

document.getElementById("birthdaykonstantinos").innerHTML = konstantinosb; 

document.getElementById("unixepoch").innerHTML = new Date(0); 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: date.html 

Δραστηριότητα: Στο αρχείο date.html προσθέστε άλλη μία παράγραφο στην οποία με χρήση JavaScript 

και του αντικειμένου Date να εμφανίζει την ημερομηνία γεννήσεώς σας. Τι μέρα της εβδομάδας ήταν 

όταν γεννηθήκατε; 

3. Στη προηγούμενη εργασία είδαμε μία σειρά set μεθόδων που έθεταν κάθε τιμή μίας ημερομηνίας, 

αντίστοιχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι get για να πάρουν τις τιμές της ημερομηνίας 

 getFullYear: λαμβάνει το έτος 

 getMonth: λαμβάνει τον μήνα (0 για Ιανουάριο, 1 για Φεβρουάριο κ.ο.κ) 

 getDate: λαμβάνει την ημέρα του μήνα 

 getHours, getMinutes, getSeconds: λαμβάνουν την ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. 

Η getTime λαμβάνει το σύνολο των δευτερολέπτων που έχουν περάσει από την 1η Ιανουαρίου 1970 μέχρι 

την συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Δραστηριότητα: Βρείτε το έτος, τον μήνα και την ημέρα 1000000000 δευτερόλεπτα μετά από την 

παραπάνω ημερομηνία χρησιμοποιώντας Javascript. Επαληθεύστε το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας 

κάποιον online μετατροπέα.  

 http://www.onlineconversion.com/unix_time.htm 

http://www.onlineconversion.com/unix_time.htm
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 http://www.epochconverter.com/ 

 http://www.unixtimestamp.com/ 

Δραστηριότητα: Βρείτε πόσα δευτερόλεπτα βρίσκεστε στη ζωή, από την ημέρα που γεννηθήκατε μέχρι 

σήμερα. 

Δομή επιλογής - if 

Γράφοντας προγράμματα, συχνά θέλουμε ο υπολογιστής να πάρει αποφάσεις και να εκτελέσει 

διαφορετικές ενέργειες βασισμένο σε κάποιες συνθήκες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας 

δομή επιλογής, μία δομή που επιτρέπει στην JavaScript να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικές ενέργειες 

ανάλογα με το αν ισχύει κάποια συνθήκη. Η γενική μορφή της εντολής αυτής, που υπάρχει σε όλες τις 

γλώσσες προγραμματισμού είναι η επόμενη. Η else δεν είναι υποχρεωτική.  

if (συνθήκη) { 

    εντολές για εκτέλεση όταν ισχύει η συνθήκη 

} 

else { 

    εντολές για εκτέλεση όταν δεν ισχύει η συνθήκη 

} 

Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες else if εάν απαιτείται όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα. 

if (συνθήκη) { 

    εντολές για εκτέλεση όταν ισχύει η συνθήκη 

} 

else if (δεύτερη συνθήκη) { 

    εντολές για εκτέλεση όταν δεν ισχύει η πρώτη συνθήκη αλλά ισχύει η δεύτερη 

} 

else { 

    εντολές για εκτέλεση όταν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω συνθήκη 

} 

Οι πιο απλές συνθήκες είναι κάποιες συγκρίσεις όπως οι επόμενες. 

Τελεστής Όνομα Παράδειγμα Σημασία 

== Ισότητα a==b Οι a και b έχουν την ίδια τιμή. 

!= Ανισότητα a!=b Οι a και b έχουν διαφορετική τιμή. 

> Μεγαλύτερο a>b Το a είναι μεγαλύτερο του b. 

>= Μεγαλύτερο ή ίσο a>=b Το a είναι μεγαλύτερο ή ίσο του b 

< Μικρότερο a<b Το a είναι μικρότερο του b 

<= Μικρότερο ή ίσο a<=b Το a είναι μικρότερο ή ίσο του b 

Σημαντικό είναι να θυμάστε ότι η ισότητα είναι διπλό ==, το μονό = χρησιμοποιείται για να αναθέσουμε 

τιμή. 

4. Θα δημιουργήσουμε στη συνέχεια μία Ιστοσελίδα με μία παράγραφο η οποία θα μας καλημερίζει 

εάν η ώρα είναι πριν τις 12:00 το πρωί. Εξορισμού θα μας καλησπερίζει. 

Κώδικας HTML / JavaScript 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση If</title> 

</head> 

<body> 

<p id="greet">Καλησπέρα!</p> 

<script> 

var d = new Date(); 

if (d.getHours() < 12) { 

    document.getElementById("greet").innerHTML = "Καλημέρα!"; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

http://www.epochconverter.com/
http://www.unixtimestamp.com/
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Ιστοσελίδα 

Από τις 12:00 και μετά:                                      Μέχρι τις 12:00 

                                                        
Νέο αρχείο: greeting.html 

5. Μπορούμε να προσθέσουμε άλλον έναν έλεγχο για μετά τις 20:00 το βράδυ στο οποίο θα 

καληνυχτούμε τον χρήστη μας με την προσθήκη μίας else 

Κώδικας HTML / JavaScript 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση If</title> 

</head> 

<body> 

<p id="greet">Καλησπέρα!</p> 

<script> 

var d = new Date(); 

if (d.getHours() < 12) { 

    document.getElementById("greet").innerHTML = "Καλημέρα!"; 

} 

else if (d.getHours() >19) { 

    document.getElementById("greet").innerHTML = "Καληνύχτα!"; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

Από τις 12:00 και μέχρι τις 20:00      Μέχρι τις 12:00                       Μετά τις 20:00 

                                                                   
Υπάρχον αρχείο: greeting.html 

6. Το επόμενο παράδειγμα κάνοντας χρήση της Date, και μία σύνθετης συνθήκης που ελέγχει εάν 

ένα έτος είναι δίσεκτο ή όχι επιστρέφει το στοιχείο αυτό για το τρέχον έτος. 

Κώδικας HTML / JavaScript 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση If</title> 

</head> 

<body> 

<p id="isleap"></p> 

<script> 

var now = new Date(); 

var year = now.getFullYear(); 

if (year % 4 == 0 || year % 100 != 0 && year % 400 == 0) { 

    document.getElementById("isleap").innerHTML = "Έτος: "+ year+" - Δίσεκτο έτος!"; 

} 

else { 

    document.getElementById("isleap").innerHTML = "Έτος: "+ year+" - Μη δίσεκτο 

έτος!"; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 
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Ιστοσελίδα 

  
Νέο αρχείο: leapyear.html 

Δραστηριότητα: Στο παρακάτω πλαίσιο βλέπετε μία ιστοσελίδα με έναν ελλιπή κώδικα JavaScript. 

Συμπληρώστε κατάλληλα ώστε να εμφανίζει νέος, γέρος ανάλογα με το εάν η μεταβλητή της ηλικίας 

είναι μικρότερη των 25 ή όχι. 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση If</title> 

</head> 

<body> 

<p id="message">Εδώ θα φαίνεται το μήνυμα!</p> 

<script> 

var age=25; 

 

</script> 

</body> 

</html> 

Δραστηριότητα: Συμπληρώστε τον επόμενο ελλιπή κώδικα JavaScript που θα εμφανίζει στην ιστοσελίδα 

τον μεγαλύτερο από δύο αριθμούς που βρίσκονται στις μεταβλητές a και b. 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση If</title> 

</head> 

<body> 

<p id="greatest"></p> 

<script> 

var a = 5, b=7; 

 

</script> 

</body> 

</html> 

Δραστηριότητα: Προσαρμόζοντας κατάλληλα την leapyear.html βρείτε εάν την χρονιά που γεννηθήκατε 

ήταν δίσεκτο έτος ή όχι. 

Δομές επανάληψης 

Οι δομές επαναλήψεις μπορούν να εκτελέσουν ένα κομμάτι κώδικα πολλές φορές. Η JavaScript, όπως 

και οι περισσότερες γλώσσες υποστηρίζουν τριών ειδών δομές επανάληψης: 

 for: Συγκεκριμένος αριθμός επαναλήψεων 

 while: Επανάληψη όσο μία συνθήκη είναι αληθής 

 do while: Επίσης επανάληψη όσο μία συνθήκη είναι αληθής με τη διαφορά ότι η 

επανάληψη εκτελείται σίγουρα μία τουλάχιστον φορά. 

Δομή επανάληψης for 

Η δομή επανάληψης for συντάσσεται ως εξής: 

for (δήλωση 1; δήλωση 2; δήλωση 3) { 

            εντολές για εκτέλεση 

} 

 Δήλωση 1: Εκτελείται πριν την επανάληψη 

 Δήλωση 2: Η συνθήκη που καθορίζει εάν θα εκτελεστεί η συνθήκη 

 Δήλωση 3: Εκτελείται κάθε φορά στο τέλος του βρόχου επανάληψης. 
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7. Στο επόμενο παράδειγμα η επανάληψη ξεκινά με το i ίσο με 1, και για όσο το i είναι μικρότερο ή 

ίσο με 10 στην μεταβλητή text προστίθεται η τιμή της i και μία αλλαγή γραμμής. Στο τέλος της 

επανάληψης προστίθεται στη μεταβλητή i το 1. Το i++ είναι ισοδύναμο με το i = i + 1. 

Κώδικας HTML / JavaScript 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση for</title> 

</head> 

<body> 

<p id="for"></p> 

<script> 

var text=""; 

var i; 

for (i = 1; i <=10; i++) { 

    text = text + i + "<br>"; 

} 

document.getElementById("for").innerHTML = text; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

  
Νέο αρχείο: for.html 

Δραστηριότητα: Προσαρμόστε την for.html ώστε: 

α. Να μετράει ανάποδα ως εξής: 10, 9, 8, ….1, 0 

β. Να μετράει όπως στο κρυφτό: 5, 10, 15, 20, … 95, 100 

Δομή επανάληψης while 

Η δομή while συντάσσεται: 

while (συνθήκη) { 

    εντολές για εκτέλεση 

} 

8. Το επόμενο παράδειγμα εκτελεί τον ίδιο κώδικα με το προηγούμενο, υλοποιημένο όμως με τη 

δομή while αντί για τη for. Η επανάληψη ξεκινά και πάλι με το i ίσο με 1. Όσο το i είναι μικρότερο 

ή ίσο με 10 στην μεταβλητή text προστίθεται η τιμή της i και μία αλλαγή γραμμής. Στο τέλος της 

επανάληψης προστίθεται στη μεταβλητή i το 1. 

Κώδικας HTML / JavaScript 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση while</title> 
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</head> 

<body> 

<p id="while"></p> 

<script> 

var text=""; 

var i=1; 

while (i <=10) { 

    text = text + i + "<br>"; 

 i++; 

} 

document.getElementById("while").innerHTML = text; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

  
Νέο αρχείο: while.html 

Δραστηριότητα: Προσαρμόστε την while.html ώστε να υλοποιήσετε τα: 

α. Να μετράει ανάποδα ως εξής: 10, 9, 8, ….1, 0 

β. Να μετράει όπως στο κρυφτό: 5, 10, 15, 20, … 95, 100 

 με χρήση while. Τι θα κάνατε για να κολλήσετε το πρόγραμμα του φυλλομετρητή σας; 

Δομή επανάληψης do while 

Η δομή do while συντάσσεται: 

do { 

    εντολές για εκτέλεση 

} while (συνθήκη); 

9. Το επόμενο παράδειγμα εκτελεί τον ίδιο κώδικα με τα αντίστοιχα προγράμματα με while και for. 

Η επανάληψη ξεκινά πάλι με το i ίσο με 1. Κάθε φορά προστίθεται μία μονάδα στο i και στο τέλος 

ελέγχεται εάν το i είναι μικρότερο ή ίσο από το 10. 

Κώδικας HTML / JavaScript 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση do while</title> 

</head> 

<body> 

<p id="dowhile"></p> 

<script> 

var text=""; 

var i=1; 

do { 
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    text = text + i + "<br>"; 

 i++; 

}while (i <=10); 

document.getElementById("dowhile").innerHTML = text; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

  
Νέο αρχείο: dowhile.html 

Δραστηριότητα: Προσαρμόστε την dowhile.html για να επιτύχετε τα: 

α. Να μετράει ανάποδα ως εξής: 10, 9, 8, ….1, 0 

β. Να μετράει όπως στο κρυφτό: 5, 10, 15, 20, … 95, 100 

Break και Continue 

Η εντολή break μας βγάζει από μία επανάληψη. Η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζει μετά από την 

επανάληψη. Η continue σταματάει την εκτέλεση της συγκεκριμένης και συνεχίζει την εκτέλεση της 

επόμενης επανάληψης εάν υπάρχει. 

10. Η λειτουργία τους φαίνεται καλύτερα στο επόμενο παράδειγμα. Στην περίπτωση της break, πρώτη 

στήλη, με το που γίνεται το i ίσο με 4 η επανάληψη σταματά εντελώς και τίποτα άλλο δεν 

προστίθεται στην text. Στην continue, δεύτερη στήλη, με το που γίνει το i ίσο με 4 η συγκεκριμένη 

επανάληψη δεν ολοκληρώνεται και με αποτέλεσμα να μην προστεθεί στο text το 4. Συνεχίζει όμως 

κανονικά από το 5 και μετά. 

Κώδικας HTML / JavaScript 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση break continue</title> 

<style> 

p { 

 float:left; 

 padding:15px; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<p id="break"></p> 

<p id="continue"></p> 

<script> 

var i; 

var text=""; 

text = text + "break"+"<br>"; 
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for (i = 0; i <= 10; i++) { 

    if (i==4){ 

  break; 

 } 

 text = text + i + "<br>";  

} 

document.getElementById("break").innerHTML = text; 

text=""; 

text = text + "continue"+"<br>"; 

for (i = 0; i <= 10; i++) { 

    if (i==4){ 

  continue; 

 } 

 text = text + i + "<br>";  

} 

document.getElementById("continue").innerHTML = text; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

  
Νέο αρχείο: breakcontinue.html 

Δραστηριότητα: Δίνονται οι επόμενες επαναλήψεις σε JavaScript. Εισάγετέ τες σε κατάλληλη html 

και βρείτε τι θα εμφανίσουν. Προσπαθήστε να καταλάβετε γιατί. 

var i; 

var sum=0; 

var text=""; 

for (i = 1; i <= 10; i++) { 

    if (i==6){ 

  break; 

 } 

 sum = sum+i; 

  

} 

document.getElementById("test").innerHTML 

= sum; 

var i; 

var sum=0; 

var text=""; 

for (i = 1; i <= 10; i++) { 

    if (i==6){ 

 continue; 

  } 

 sum = sum+i; 

  

} 

document.getElementById("test").innerHTML 

= sum; 

 


