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JavaScript 6. Πίνακες 

Δήλωση - Προσπέλαση 

Οι πίνακες χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύσουν πολλές τιμές χρησιμοποιώντας ένα όνομα 

μεταβλητής. Έτσι για παράδειγμα εάν θέλαμε να αποθηκεύσουμε τρία χρώματα θα έπρεπε να δηλώναμε 

στην JavaScript κάτι τέτοιο: 

var color1 = "Κόκκινο"; 

var color2 = "Πράσινο"; 

var color3 = "Μπλε"; 

Σκεφτείτε τώρα να θέλετε να αποθηκεύσετε 100 χρώματα. Αρχίζει να γίνεται άβολο. Η λύση σε αυτό 

είναι η χρήση πίνακα. Αντί για την παραπάνω δήλωση, χρησιμοποιούμε τον πίνακα colors και η δήλωση 

γίνεται ως εξής: 

 var colors = ["Κόκκινο", "Πράσινο", "Μπλε"]; 

Επίσης ο ίδιος πίνακας μπορεί να δηλωθεί με τον επόμενο τρόπο: 

var colors = new Array("Κόκκινο", "Πράσινο", "Μπλε"); 

Μπορούμε να δηλώσουμε πρώτα το μέγεθος του πίνακα και στη συνέχεια να θέσουμε τα στοιχεία του 

αργότερα. 

var colors = new Array(3); 

colors [0] = "Κόκκινο"; 

colors [1] = "Πράσινο"; 

colors [2] = "Μπλε"; 

Το 3 με το οποίο παραπάνω ορίζουμε το μέγεθος του πίνακα είναι περιττό στην JavaScript. Έχουμε την 

δυνατότητα να προσθέτουμε δυναμικά όσα στοιχεία θέλουμε σε έναν πίνακα: 

var colors = new Array(); 

colors [0] = "Κόκκινο"; 

colors [1] = "Πράσινο"; 

colors [2] = "Μπλε"; 

colors[3] = "Μωβ"; 

Οι δύο παραπάνω τρόποι είναι ισοδύναμοι. Για να προσπελάσουμε όλα τα στοιχεία μαζί μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε απλά το όνομα του πίνακα όπως στο επόμενο παράδειγμα 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Πίνακες</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Δήλωση πίνακα - Εμφάνιση στοιχείων</h1> 

<p id="viewcolors"></p> 

<script> 

var colors = ["Κόκκινο", "Πράσινο", "Μπλε"]; 

document.getElementById("viewcolors").innerHTML = colors; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: singlearray.html 
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Εάν θέλουμε όμως να προσπελάσουμε τα στοιχεία ένα ένα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του 

πίνακα και έναν δείκτη όπως στο επόμενο παράδειγμα. Σημειώνεται ότι η αρίθμηση του πίνακα ξεκινά 

από το στοιχείο 0. Εάν προσπαθήσουμε να προσπελάσουμε ένα στοιχείο εκτός του πίνακα επιστρέφεται 

η ειδική τιμή «undefined». 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Πίνακες</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Δήλωση πίνακα - Εμφάνιση στοιχείων</h1> 

<p id="viewcolors"></p> 

<p id="no2"></p> 

<p id="no0"></p> 

<p id="no0_after"></p> 

<p id="unfed"></p> 

<script> 

var colors = ["Κόκκινο", "Πράσινο", "Μπλε"]; 

document.getElementById("viewcolors").innerHTML = colors; 

document.getElementById("no2").innerHTML = "colors[2]:"+colors[2]; 

document.getElementById("no0").innerHTML = "colors[0]:"+colors[0]; 

colors[0]="Ροζ"; 

document.getElementById("no0_after").innerHTML = "colors[0]:"+colors[0]; 

document.getElementById("unfed").innerHTML = "colors[3]:"+colors[3]; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: singlearray.html 

Δραστηριότητα: Αλλάξτε ένα ακόμη στοιχείο του πίνακα και εμφανίστε το σε μία νέα παράγραφο. 

Μέθοδοι και ιδιότητες πινάκων 

Μπορούμε να βρούμε το μέγεθος ενός πίνακα με την ιδιότητα length η οποία επιστρέφει ένα νούμερο 

παραπάνω από τον τελευταίο δείκτη αφού όπως είδαμε η δεικτοδότηση ξεκινά από το 0. Στη συνέχεια 

μετράμε το μέγεθος ενός πίνακα, στη συνέχεια προσθέτουμε ένα στοιχείο και το μετράμε ξανά. Στην 

προσθήκη στοιχείων θέλει προσοχή γιατί εάν προσθέσουμε ένα στοιχείο σε μεγαλύτερο δείκτη 

δημιουργούμε κενά στον πίνακα. Ένας ασφαλής τρόπος να προσθέσουμε στοιχεία στο τέλος του πίνακα 

είναι να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα length. 

Κώδικας HTML 
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<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Πίνακες</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Δήλωση πίνακα - Εμφάνιση στοιχείων</h1> 

<p id="viewcolors"></p> 

<p id="no2"></p> 

<p id="no0"></p> 

<p id="no0_after"></p> 

<p id="unfed"></p> 

<p id="length"></p> 

<p id="lengthafter"></p> 

<p id="lengthafter2"></p> 

<p id="lastelement"></p> 

<script> 

var colors = ["Κόκκινο", "Πράσινο", "Μπλε"]; 

document.getElementById("viewcolors").innerHTML = colors; 

document.getElementById("no2").innerHTML = "colors[2]:"+colors[2]; 

document.getElementById("no0").innerHTML = "colors[0]:"+colors[0]; 

colors[0]="Ροζ"; 

document.getElementById("no0_after").innerHTML = "colors[0]:"+colors[0]; 

document.getElementById("unfed").innerHTML = "colors[3]:"+colors[3]; 

document.getElementById("length").innerHTML = "colors.length:"+colors.length; 

colors[3]="Μωβ"; 

document.getElementById("lengthafter").innerHTML = "Μετά την εισαγωγή στοιχείου 

<br/>colors.length:"+colors.length; 

colors[colors.length]="Κίτρινο"; 

document.getElementById("lengthafter2").innerHTML = "Μετά την εισαγωγή και 2ου 

στοιχείου <br/>colors.length:"+colors.length; 

document.getElementById("lastelement").innerHTML = "Τελευταίο στοιχείο 

<br/>colors.length:"+colors[colors.length-1]; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: singlearray.html 
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Η μέθοδος sort() ταξινομεί τον πίνακα αλφαβητικά εάν πρόκειται για πίνακα αλφαριθμητικών. Σε 

περίπτωση που ο πίνακας περιέχει αριθμούς η ταξινόμηση γίνεται σαν να ήταν αλφαριθμητικά. Έτσι το 

"14" είναι μικρότερο από το "2.71" και όχι μεγαλύτερο. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Πίνακες</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Ταξινόμηση πίνακα</h1> 

<p id="colorsbefore"></p> 

<p id="colorsafter"></p> 

<p id="numbersbefore"></p> 

<p id="numbersafter"></p> 

<script> 

var colors = ["Κόκκινο", "Πράσινο", "Μπλε"]; 

var numbers = [3.14, 2.71, 14, 9.81, -5]; 

document.getElementById("colorsbefore").innerHTML = "colors πριν:"+colors; 

colors.sort(); 

document.getElementById("colorsafter").innerHTML = "colors μετά:"+colors; 

 

document.getElementById("numbersbefore").innerHTML = "numbers πριν:"+numbers; 

numbers.sort(); 

document.getElementById("numbersafter").innerHTML = "numbers μετά:"+numbers; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: sortarrays.html 

Εάν θέλουμε να ταξινομήσουμε και αριθμούς κατάλληλα θα πρέπει να συνδυάσουμε τη μέθοδο sort με 

κατάλληλη συνάρτηση. Στην επόμενη προσθήκη η function(a, b){return a - b} επιστρέφει αρνητικό 

αριθμό εάν η δεύτερη παράμετρος είναι μικρότερη από την πρώτη, 0 εάν είναι ίσες ή θετικό αριθμό εάν 

η πρώτη παράμετρος είναι μεγαλύτερη. Η sort() ταξινομεί ανάλογα με αυτήν την τιμή. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Πίνακες</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Ταξινόμηση πίνακα</h1> 

<p id="colorsbefore"></p> 

<p id="colorsafter"></p> 
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<p id="numbersbefore"></p> 

<p id="numbersafter"></p> 

<script> 

var colors = ["Κόκκινο", "Πράσινο", "Μπλε"]; 

var numbers = [3.14, 2.71, 14, 9.81, -5]; 

document.getElementById("colorsbefore").innerHTML = "colors πριν:"+colors; 

colors.sort(); 

document.getElementById("colorsafter").innerHTML = "colors μετά:"+colors; 

 

document.getElementById("numbersbefore").innerHTML = "numbers πριν:"+numbers; 

numbers.sort(); 

document.getElementById("numbersafter").innerHTML = "numbers μετά:"+numbers; 

numbers.sort(function(a, b){return a - b}); 

document.getElementById("numbersafterfunction").innerHTML = 

 "numbers sort(function):"+numbers; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: sortarrays.html 

Δραστηριότητα: Προσαρμόστε τον παραπάνω κώδικα ώστε να ταξινομεί τον αριθμητικό πίνακα σε 

φθίνουσα σειρά. 

Με την μέθοδο concat() έχουμε την δυνατότητα να ενώσουμε δύο πίνακες σε έναν. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Πίνακες</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Συννένωση πίνακα</h1> 

<p id="rgb"></p> 

<p id="cmyk"></p> 

<p id="concated"></p> 

<script> 

var rgb = ["Red", "Green", "Blue"]; 

var cmyk = ["Cyan","Magenta","Yellow","Black"]; 

document.getElementById("rgb").innerHTML = "rgb:"+rgb; 

document.getElementById("cmyk").innerHTML = "cmyk:"+cmyk; 

var allcolors = rgb.concat(cmyk); 

document.getElementById("concated").innerHTML = "rgb.concat(cmyk):"+allcolors; 

</script> 
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</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: concatarrays.html 

Δραστηριότητα: Δημιουργήστε δύο πίνακες, ταξινομήστε τους, συνενώστε τους σε έναν και στη 

συνέχεια ταξινομήστε τον τελικό πίνακα. Εμφανίστε κατάλληλα όλα τα ενδιάμεσα βήματα σε μία 

ιστοσελίδα. 

Η μέθοδος reverse() αντιστρέφει τα στοιχεία ενός πίνακα. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Πίνακες</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Αντιστροφή πίνακα</h1> 

<p id="colorsbefore"></p> 

<p id="colorsafter"></p> 

<script> 

var colors = ["Κόκκινο", "Πράσινο", "Μπλε"]; 

document.getElementById("colorsbefore").innerHTML = "colors πριν:"+colors; 

colors.reverse(); 

document.getElementById("colorsafter").innerHTML = "colors μετά:"+colors; 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: reversearray.html 

Δραστηριότητα: Συνδυάστε κατάλληλα τις μεθόδους reverse() και sort() ώστε να ταξινομήσετε έναν 

πίνακα που θα δημιουργήσετε σε φθίνουσα σειρά. Δημιουργήστε και κατάλληλη ιστοσελίδα για εμφάνιση 

των αποτελεσμάτων. 

Είναι αρκετά βολικό να προσπελάσουμε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας μία δομή επανάληψης. Ο 

επόμενος κώδικας δίνει τις τιμές 1 έως 10 σε έναν πίνακα. Στην συνέχεια με τη βοήθεια της sort και της 

συνάρτησης function(a, b){return 0.5 - Math.random() μπορούμε να μπερδέψουμε τον πίνακα με τους 

αριθμούς. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 
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<head> 

<title>Πίνακες</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Αρχικές τιμές και ανακάτεμα πίνακα</h1> 

<p id="initial"></p> 

<button onclick="shuffleArray()">Ανακάτεμα</button> 

<p id="shuffled"></p> 

<script> 

var numbers = new Array(10); 

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

 numbers[i]=i+1 

} 

document.getElementById("initial").innerHTML = numbers; 

function shuffleArray(){ 

 numbers.sort(function(a, b){return 0.5 - Math.random()}); 

 document.getElementById("shuffled").innerHTML = numbers; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: forshuffle.html 

Στη συνέχεια, δημιουργούμε έναν τυχαίο πίνακα 50 στοιχείων από 1 έως 100 και βρίσκουμε τον μέσο 

όρο των στοιχείων του. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Πίνακες</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Μέση τιμή στοιχείων πίνακα</h1> 

<button onclick="newArray()">Αρχικοποίηση πίνακα</button> 

<p id="initial"></p> 

<button onclick="mo()">Μέσος όρος</button> 

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

<script> 

var a = new Array(50); 

function newArray(){ 

 for (i = 0; i < 50; i++) { 

  a[i]=Math.floor((Math.random() * 100) + 1); 

 } 

 document.getElementById("initial").innerHTML = a; 

} 
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function mo(){ 

 var sum = 0; 

 for (i = 0; i < 50; i++) { 

  sum = sum + a[i] 

 } 

 document.getElementById("result").innerHTML = sum/50; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: mo.html 

 

Δραστηριότητα: Δημιουργήστε έναν τυχαίο πίνακα 20 στοιχείων. Στη συνέχεια βρείτε τη μέση τιμή των 

περιττών του στοιχείων. 

Για να βρούμε το μέγιστο στοιχείο ενός πίνακα, η διαδικασία είναι η εξής: Θεωρούμε ότι το μέγιστο 

στοιχείο είναι το πρώτο στοιχείο του πίνακα και στη συνέχεια ψάχνουμε όλον τον υπόλοιπο πίνακα και 

όταν βρίσκουμε στοιχείο μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε θεωρήσει ως τότε μέγιστο θέτουμε το νέο 

στοιχείο ως μέγιστο. Όταν θα έχουμε προσπελάσει όλον τον πίνακα στη μεταβλτή μας θα έχουμε το ολικό 

μέγιστο. Εάν θέλουμε, κρατάμε και τη θέση στην οποία το βρήκαμε σε μία δεύτερη μεταβλητή. Στην 

επόμενη υλοποίηση η μεταβλητή pos κρατάει τη θέση και η μεταβλητή max το μέγιστο. Τα στοιχεία του 

πίνακα είναι 20 και επιλέγονται τυχαία από το 1 έως το 1000. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Πίνακες</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Μέγιστο στοιχείο πίνακα</h1> 

<button onclick="newArray()">Αρχικοποίηση πίνακα</button> 

<p id="array"></p> 

<button onclick="max()">Εύρεση μεγίστου</button> 

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

<script> 

var a = new Array(20); 

function newArray(){ 

 for (i = 0; i < 20; i++) { 

  a[i]=Math.floor((Math.random() * 1000) + 1); 

 } 

 document.getElementById("array").innerHTML = a; 

} 

function max(){ 

 var max = a[0]; 

 var pos = 0; 

 for (i = 1; i < 20; i++) { 

  if (a[i]>max){ 

   max = a[i]; 

   pos = i; 
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  } 

 } 

 document.getElementById("result").innerHTML = "Το μέγιστο είναι "+max+ 

    " και βρέθηκε στη θέση "+pos; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: max.html 

 

Δραστηριότητα: Τι θα αλλάζατε για να βρείτε το ελάχιστο αντί για το μέγιστο. 

Δημιουργούμε έναν πίνακα με 20 τυχαία στοιχεία από το 1 έως το 10. Στη συνέχεια ψάχνουμε να βρούμε 

αν υπάρχει και σε ποια θέση του πίνακα βρίσκεται πρώτη φορά το στοιχείο με τιμή 1. Αυτός ο αλγόριθμος 

λέγεται και αλγόριθμος σειριακής αναζήτησης. Ψάχνει ένα ένα τα στοιχεία του πίνακα με τη σειρά και σε 

περίπτωση που βρει όμοιο ψηφίο με αυτό που ψάχνουμε σταματά το ψάξιμο. Για να σταματήσει την 

επανάληψη χρησιμοποιεί την εντολή break. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Πίνακες</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Εύρεση στοιχείου πίνακα</h1> 

<button onclick="newArray()">Αρχικοποίηση πίνακα</button> 

<p id="array"></p> 

<button onclick="search()">Εύρεση στοιχείου 1</button> 

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

<script> 

var a = new Array(20); 

function newArray(){ 

 for (i = 0; i < a.length; i++) { 

  a[i]=Math.floor((Math.random() * 10) + 1); 

 } 

 document.getElementById("array").innerHTML = a; 

} 

function search(){ 

 var key = 1; 

 var pos = -1; 

 for (i = 1; i < a.length; i++) { 

  if (a[i]==key){ 

   pos = i; 
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   break; 

  } 

 } 

 if (pos==-1){ 

  document.getElementById("result").innerHTML = "Το στοιχείο "+key+ 

    " δεν βρέθηκε"; 

 } 

 else{ 

  document.getElementById("result").innerHTML = "Το στοιχείο "+key+ 

    " βρέθηκε στη θέση "+pos; 

 } 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: search.html 

 

Δραστηριότητα: Έστω πίνακας με κάποια στοιχεία, εδώ ευρωπαϊκές ομάδες, που εμφανίζονται σε μία 

ιστοσελίδα. Θα πρέπει με το πάτημα ενός κουμπιού ο χρήστης να μπορεί να προσθέσει την δικιά του 

ομάδα με τη βοήθεια της εντολής prompt που εμφανίζει ένα παράθυρο με χώρο για κείμενο και 

επιστρέφει το κείμενο αυτό σε μία μεταβλητή. Η ομάδα να εμφανίζεται τελευταία. Μεγάλο μέρος του 

απαιτούμενου κώδικα είναι συμπληρωμένο στον επόμενο πίνακα. Εσείς θα πρέπει να συμπληρώσετε 

κατάλληλα τις κενές γραμμές. 

Κώδικας HTML 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Πίνακες</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Αγαπημένη ομάδα - Άσκηση</h1> 

 <button onclick="addTeam()">Προσθέστε την αγαπημένη σας!</button> 

<div><span>Ομάδες: </span><span id="teams"></span></div> 

<script> 

var teams = ["Liverpool", "Real", "Ajax"]; 

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

function addTeam(){ 

 var team = prompt("Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα;"); 

  

 

} 

</script> 
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</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: teams.html 

 


