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JavaScript 4. Συναρτήσεις 

Ορισμός και κλήση συναρτήσεων 

Ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει στα scripts μας συναρτήσεις, είτε ορισμένες από εμάς είτε έτοιμες 

συναρτήσεις της JavaScript. Ουσιαστικά, οι συναρτήσεις είναι ομάδες εντολών οι οποίες ομαδοποιούνται 

σε μία μονάδα. Πλεονέκτημα της χρήσης συναρτήσεων είναι η επαναχρησιμοποίηση κώδικα αφού οι 

συναρτήσεις μπορούν εφόσον οριστούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά. Για να χρησιμοποιηθεί μία 

συνάρτηση πρέπει πρώτα να οριστεί. Ο τρόπος ορισμού μίας συνάρτησης φαίνεται στη συνέχεια. 

function name(…){ 

     … 

} 

Κάθε συνάρτηση ξεκινά με την λέξη-κλειδί function και ένα δικό μας όνομα, εδώ name. Το όνομα της 

συνάρτησης ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με τα ονόματα μεταβλητών. Στη συνέχεια ανοίγει και κλείνει 

μία παρένθεση. Ενδεχομένως ανάμεσα στις παρενθέσεις υπάρχουν παράμετροι στους οποίους θα 

αναφερθούμε στη συνέχει. Στην πιο απλή περίπτωση ανάμεσα στις παρενθέσεις μπορεί να μην υπάρχει 

τίποτα. Ανάμεσα στις δύο αγκύλες, {, }, μπαίνουν οι εντολές της συνάρτησης. 

Για την κλήση της συνάρτησης χρησιμοποιείται το όνομά της, οι παρενθέσεις, με αντίστοιχες 

παραμέτρους ανάμεσα, εάν υπάρχουν. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση Συναρτήσεων</title> 

<script> 

function greet(){ 

 window.alert('Γειά σου επισκέπτη της σελίδας μου!!!'); 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<button type="button" onclick="greet()">Greet</button> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: functionalert.html 

Παράμετροι συναρτήσεων 

Σε μία συνάρτηση έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε μία ή περισσότερες παραμέτρους. Οι 

παράμετροι που μία συνάρτηση δέχεται κατά την κλήση της ορίζεται ανάμεσα στις παρενθέσεις όπως 

φαίνεται και στο επόμενο παράδειγμα στο οποίο η συνάρτηση μπορεί να καλεστεί με διαφορετικές 

παραμέτρους από διάφορα σημεία. 

Κώδικας HTML 
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<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση Συναρτήσεων</title> 

<script> 

function greet(name){ 

 window.alert('Γειά σου '+name+'. Καλωσήρθες στη σελίδα μου!!'); 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<button type="button" onclick="greet('John')">John</button> 

<button type="button" onclick="greet('Ringo')">Ringo</button> 

<button type="button" onclick="greet('Paul')">Paul</button> 

<button type="button" onclick="greet('George')">George</button> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

  
Νέο αρχείο: functionparameters.html 

Στο προηγούμενο παράδειγμα είχαμε μία παράμετρο, το όνομα το οποίο θέλαμε να χαιρετίσουμε. Στο 

επόμενο η συνάρτησή μας έχει δύο παραμέτρους ένα όνομα και την χρονιά γέννησης ενός ατόμου. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση Συναρτήσεων</title> 

<script> 

function findAge(name,year){ 

 var now = new Date(); 

 var currentyear = now.getFullYear(); 

 document.write('Γειά σου '+name+'. Είσαι '+(currentyear-year)+' χρονών!!!'); 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<p><script>findAge('Αντώνη',1977);</script></p> 

<p><script>findAge('Θανάση',2011);</script></p> 

<p><script>findAge('Κωνστανίνε',2013);</script></p> 

<p><script>findAge('Μπέμπη',2017);</script></p> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 
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Νέο αρχείο: functionmultipleparameters.html 

Δραστηριότητα: Να γραφεί συνάρτηση η οποία θα δέχεται ως παραμέτρους το όνομα ενός μαθητή και το 

μέσο όρο του στο Σχολείο. Εάν ο μέσος όρος είναι από 9.5 και πάνω θα εμφανίζει το μήνυμα «Μπράβο 

όνομα πέρασες». Σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανίζει το μήνυμα «Κρίμα όνομα κόπηκες». Όπου 

όνομα θα εμφανίζει το όνομα που δέχτηκε ως παράμετρο. Να υλοποιηθεί ολοκληρωμένη η σελίδα html 

που θα καλεί την συνάρτηση κατάλληλα. 

Επιστροφή 

Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στα προηγούμενα παραδείγματα εμφανίζανε κάτι στην 

ιστοσελίδα ή σαν μήνυμα alert. Οι συναρτήσεις επιπλέον μπορούν να επιστρέψουν μία τιμή στο script 

που τις κάλεσε. Αυτό μπορεί να γίνει με την λέξη-κλειδί return. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Χρήση Συναρτήσεων</title> 

<script> 

function mul(a,b){ 

 var result = a*b; 

 return result; 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<p>5*4= 

<script> 

res = mul(5,4); 

document.write(res); 

</script> 

</p> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

  
Νέο αρχείο: functionreturn.html 

Δραστηριότητα: Δημιουργήστε συνάρτηση η οποία υπολογίζει το μέσο όρο τριών παραμέτρων της και 

το επιστρέφει. Επιπλέον δημιουργήστε μία ιστοσελίδα η οποία θα καλεί κατάλληλα την συνάρτηση και 

θα εμφανίζει την επιστρεφόμενή της τιμή. Συμβουλευτείτε το προηγούμενο παράδειγμα.  

Δραστηριότητα: Δημιουργήστε συνάρτηση η οποία δέχεται ως παράμετρο έναν αριθμό και εμφανίζει 

την απόλυτη τιμή του. Η συνάρτηση να καλείται από δύο διαφορετικά σημεία της ιστοσελίδας, μία με 

αρνητική παράμετρο και μία με θετική. 


