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JavaScript 5. Αντικείμενα 

JavaScript primitives 

Μία τιμή primitive είναι μία τιμή που δεν έχει ιδιότητες ή μεθόδους και ένας τύπος δεδομένων primitive 

αντίστοιχα είναι ένα δεδομένο που έχει αποθηκευμένη μία primitive τιμή. Η JavaScript υποστηρίζει τους 

επόμενους τύπους primitive: 

 string, αλφαριθμητικό, π.χ. "JavaScript" 

 number, αριθμό, π.χ. 3.14 

 boolean, λογικό, π.χ. true, false 

 null 

 undefined, μη καθορισμένο 

JavaScript Objects 

Ενώ μία μεταβλητή μπορεί να περιέχει μόνο μία τιμή τα αντικείμενα μπορούν να περιέχουν πολλές τιμές 

καθώς επίσης και συναρτήσεις που μπορούν να επεξεργαστούν τις τιμές αυτές. Υπάρχουν αντικείμενα 

που ήδη έχουν υλοποιηθεί από την JavaScript και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον χρήστη, όπως 

το αντικείμενο Date. Μπορεί όμως και ο χρήστης να δημιουργήσει τα δικά του αντικείμενα. 

Δημιουργία αντικειμένων 

Ένα αντικείμενο μπορεί να έχει μία η περισσότερες ιδιότητες, δηλαδή μεταβλητές. Έτσι για παράδειγμα 

ένας μαθητής έχει τις ιδιότητες όνομα, name, ηλικία, age, τάξη, class και ορίζεται σε ζεύγη ιδιότητα:τιμή 

ως εξής:: 

var car = {name:"Thanasis", age:"15", class:"a2"}; 

Για να προσπελάσουμε ένα στοιχείο του αντικειμένου που μόλις δημιουργήσαμε χρησιμοποιούμε το 

όνομα του αντικειμένου και στη συνέχεια το όνομα της ιδιότητας 

 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Αντικείμενα</title> 

<script> 

var student = {name:"Θανάσης", age:15, class:"α2"}; 

</script> 

</head> 

<body> 

<strong>Όνομα:</strong><script>document.write(student.name);</script> 

<hr> 

<strong>Ηλικία:</strong><script>document.write(student.age);</script> 

<hr> 

<strong>Τμήμα:</strong><script>document.write(student.class);</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 
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Νέο αρχείο: obect.html 

Ένα αντικείμενο μπορεί εκτός από ιδιότητες μπορεί να έχει και μεθόδους. Έτσι για παράδειγμα το 

προηγούμενο αντικείμενο μπορεί να έχει μία μέθοδο για την εμφάνισή του, μία μέθοδο για την αλλαγή 

τμήματος ή μία μέθοδο για τον επαναυπολογισμό της ηλικίας σύμφωνα με την τρέχουσα χρονιά και την 

ημερομηνία γέννησης. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Αντικείμενα</title> 

<script> 

var student = { 

 name  :"Θανάσης",  

 age  :15,  

 class  :"α2", 

 print  : function(){ 

  document.write("<hr>"); 

  document.write("<strong>Όνομα:</strong>"+student.name); 

  document.write("<hr>"); 

  document.write("<strong>Ηλικία:</strong>"+student.age); 

  document.write("<hr>"); 

  document.write("<strong>Τμήμα:</strong>"+student.class); 

 }, 

 changeClass : function(newclass){ 

  this.class = newclass; 

 }, 

 updateYear : function(yearofbirth){ 

  var now = new Date(); 

  var currentyear = now.getFullYear(); 

  this.age = currentyear - yearofbirth; 

 } 

}; 

</script> 

</head> 

<body> 

<script> 

document.write("<h1>Before</h1>"); 

student.print(); 

student.changeClass("β2"); 

document.write("<h1>After change of class</h1>"); 

student.print(); 

document.write("<h1>After update year</h1>"); 

student.updateYear(1999); 

student.print(); 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 



 3 

 
 

Υπάρχον αρχείο: obect.html 

Ένα αντικείμενο μπορεί να επίσης να δημιουργηθεί με τη λέξη-κλειδί new αφού έχει δημιουργηθεί μία 

ειδική συνάρτηση που ονομάζεται constructor, κατασκευαστής. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να 

δημιουργήσουμε πολλά αντικείμενα της ίδιας μορφής χωρίς να επαναλαμβάνουμε τις μεθόδους. Το 

προηγούμενο παράδειγμα μπορεί να γίνει για δύο μαθητές ως εξης: 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Αντικείμενα</title> 

<script> 

function student(name,age,currentclass){ 

 this.name = name;  

 this.age = age;  

 this.currentclass = currentclass; 

 this.print = function(){ 

  document.write("<hr>"); 

  document.write("<strong>Όνομα:</strong>"+this.name); 

  document.write("<hr>"); 

  document.write("<strong>Ηλικία:</strong>"+this.age); 

  document.write("<hr>"); 

  document.write("<strong>Τμήμα:</strong>"+this.currentclass); 

 }, 

 this.changeClass = function(newclass){ 
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  this.currentclass = newclass; 

 } 

 this.updateYear = function(yearofbirth){ 

  var now = new Date(); 

  var currentyear = now.getFullYear(); 

  this.age = currentyear - yearofbirth; 

 } 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<script> 

document.write("<h1>1ος μαθητής</h1>"); 

var thanasis = new student("Θανάσης",15,"α2"); 

thanasis.print(); 

document.write("<h1>2ος μαθητής</h1>"); 

var konstantinos = new student("Κωνσταντίνος",17,"γ1"); 

konstantinos.print(); 

 

document.write("<h1>Αλλαγή τάξης Θανάση</h1>"); 

thanasis.changeClass("β2"); 

thanasis.print(); 

 

document.write("<h1>Ανανέωση χρονιάς Κωνσταντίνου</h1>"); 

konstantinos.updateYear(1999); 

konstantinos.print(); 

</script> 

 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 
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Νέο αρχείο: obectmultiple.html 

Δραστηριότητα: Δημιουργήστε με τη βοήθεια constructor δύο σημεία a και b με 

ιδιότητες τις συντεταγμένες τους στον δισδιάστατο χώρο x και y. Επιπλέον τα 

αντικείμενα θα διαθέτουν μία μέθοδο print που θα εμφανίζει τα σημεία στη μορφή 

(3,4.5) και μία μέθοδο που θα επιστρέφει την απόσταση του σημείου από την αρχή 

των αξόνων. Η απόσταση από την αρχή των αξόνων δίνεται από την τετραγωνική 

ρίζα του x2+y2. Την τετραγωνική ρίζα μπορείτε να την υπολογίσετε με την 

συνάρτηση Math.sqrt(). Θα δημιουργήσετε και κατάλληλη ιστοσελίδα που θα 

εμφανίζει τις λειτουργίες του παραπάνω αντικειμένου για το a και b.  

 

Αντικείμενο Math 

Το αντικείμενο Math, δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί αλλά υπάρχει σε οποιοδήποτε 

πρόγραμμα JavaScript. Περιλαμβάνει μαθηματικές σταθερές και συναρτήσεις όπως 

την sqrt που χρησιμοποιήσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα. Μερικές από τις πιο χρήσιμες σταθερές 

και μεθόδους της Math και η χρήση τους ακολουθεί στον επόμενο πίνακα. 

Ιδιότητα / Μέθοδος Λειτουργία 

PI Επιστρέφει το π (3.14) 

E Επιστρέφει το e (τον αριθμό Euler – 2.718)  

abs(x) Επιστρέφει την απόλυτη τιμή του x 
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pow(x,y) Επιστρέφει το xy 

random() Επιστρέφει μία τυχαία τιμή από 0 έως 1 

round(x) Στρογγυλοποιεί τον x στον πλησιέστερο ακέραιο 

ceil(x) Στρογγυλοποιεί τον x στον επόμενο ακέραιο 

floor(x) Στρογγυλοποιεί τον x στον προηγούμενο ακέραιο 

max(x,y,…) Επιστρέφει τον μεγαλύτερο αριθμό 

min(x,y,…) Επιστρέφει τον μικρότερο αριθμό 

Ακολουθεί μία ιστοσελίδα με πρόγραμμα JavaScript που χρησιμοποιεί τις προηγούμενες μεθόδους και 

ιδιότητες. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Αντικείμενα - Math</title> 

<script> 

function circle(x,y,r){ 

 this.centerx = x;  

 this.centery = y; 

 this.radius = r; 

 this.diameter = function(){ 

  return 2*this.radius; 

 }, 

 this.perimeter = function(){ 

  return 2*Math.PI*this.radius; 

 }, 

 this.print = function(){ 

  document.write("Κέντρο: ("+this.centerx+","+this.centery+") - 

Ακτίνα:"+this.radius); 

 } 

} 

function randonDice(){ 

 return Math.floor(Math.random()*6+1); 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<script> 

document.write("<hr>"); 

document.write("<h1>Κέντρο και ακτίνα κύκλου</h1>"); 

var mycircle = new circle(3,4,5); 

mycircle.print(); 

document.write("<hr>"); 

document.write("<strong>Διάμετρος</strong>:"+mycircle.diameter()); 

document.write("<hr>"); 

document.write("<strong>Περίμετρος</strong>:"+mycircle.perimeter()); 

document.write("<hr>"); 

document.write("<h1>Στρογγυλοποιήσεις</h1>"); 

document.write("<h2><strong>Math.E</strong>:"+Math.E+"</h2>"); 

document.write("<strong>Math.round(Math.E):</strong>:"+Math.round(Math.E)+"<br/>

"); 

document.write("<strong>Math.ceil(Math.E):</strong>:"+Math.ceil(Math.E)+"<br/>"); 

document.write("<strong>Math.ceil(Math.E):</strong>:"+Math.floor(Math.E)+"<br/>"); 

document.write("<hr>"); 

document.write("<h1>Μέγιστο - Ελάχιστο</h1>"); 
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document.write("<strong>Math.max(Math.Pi,Math.E)</strong>:"+Math.max(Math.PI,Mat

h.E)+"<br/>"); 

document.write("<strong>Math.min(Math.Pi,Math.E)</strong>:"+Math.min(Math.PI,Mat

h.E)+"<br/>"); 

document.write("<hr>"); 

document.write("<h1>Τυχαιότητα</h1>"); 

document.write("<strong>Math.random()</strong>:"+Math.random()+"<br/>"); 

document.write("<strong>Ζαριά</strong>: ("+randonDice()+","+randonDice()+")"); 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: math.html 
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Δραστηριότητα: Στην παραπάνω ιστοσελίδα προσθέστε: 

α. την μέθοδο area στο αντικείμενο circle το οποίο επιστρέφει το εμβαδόν 

του κύκλου. Το εμβαδόν του δίνεται από τον τύπο π*R2. 

β. Αντίστοιχα με τις στρογγυλοποιήσεις round, ceil και floor στην Math.E 

κάντε το ίδιο για την Math.PI 

γ. Μελετήστε την συνάρτηση randomDice και δημιουργήστε μία συνάρτηση 

που επιστρέφει τυχαία νούμερα του Joker (από 1 μέχρι 45) και μία συνάρτηση 

για το Joker από 1 μέχρι 20. Μπορούν να υλοποιηθούν όλες οι λειτουργίες σε 

μία μόνο συνάρτηση; Στη συνέχεια η ιστοσελίδα μας να εμφανίζει μία τυχαία 

κλήρωση Joker, δηλαδή 5 νούμερα και 1 Joker. Να εμφανίζει τα 

αποτελέσματα σε μία αριθμημένη λίστα. Μπορεί να γίνει η παραπάνω 

εμφάνιση με χρήση επανάληψης;  

δ. Δημιουργήστε συνάρτηση η οποία κάνοντας χρήση τις μεθόδους Math.random() και max να παράγει 

τρεις τυχαίους ακέραιους αριθμούς από το 1 έως το 10 και να επιστρέφει τον μεγαλύτερο από αυτούς. 

ε. Κάθε ένα από τα βασικά χρώματα στην html και στην css χρησιμοποιεί 8 bit για να παρασταθεί. 

Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση Math.pow για να βρείτε πόσες αποχρώσεις από κάθε χρώμα 

υποστηρίζονται.  

στ. Δημιουργήστε συνάρτηση που να επιστρέφει την απόλυτη τιμή της διαφοράς δύο αριθμών που δέχεται 

ως παράμετρο κάνοντας χρήση και της Math.abs. 


