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JavaScript 8. Κίνηση και γεγονότα 

Κίνηση 

1. Για να υλοποιήσουμε κίνηση σε μία ιστοσελίδα θα πρέπει να συνδυάσουμε τις γνώσεις μας στην 

css με αυτές στην JavaScript. Πρώτο βήμα είναι να φτιάξουμε την ιστοσελίδα μας στην οποία ένα 

div, αυτό που κινείται περιέχεται σε ένα άλλο, το div στο οποίο θα γίνεται η κίνηση. 

Κώδικας HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Κίνηση</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Το πρώτο μου Animation με JavaScript</h1> 

<div id="container"> 

 <div id="animation"></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Νέο αρχείο: animation.html 

2. Το container div θα πρέπει να έχει στη css position: relative ενώ το div που θα κινείται 

position:absolute. Θέτουμε και κάποιο χρώμα φόντου για να γίνει ορατή η κίνηση. Η border-

radius χρησιμοποιήθηκε για να δώσει κυκλικό σχήμα στο κινούμενο αντικείμενο. 

Κώδικας HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Κίνηση</title> 

#container { 

  width: 400px; 

  height: 400px; 

  position: relative; 

  background: #c0c0c0; 

} 

#animation { 

  width: 50px; 

  height: 50px; 

  border-radius:25px; 

  position: absolute; 

  background: #0000ff; 

} 

</head> 

<body> 

<h1>Το πρώτο μου Animation με JavaScript</h1> 

<div id="container"> 

 <div id="animation"></div> 

</div> 

</body> 
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</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: animation.html 

3. Αφού έχουμε φτιάξει κατάλληλα την html και την css, θα πρέπει με τη βοήθεια της JavaScript να 

δημιουργήσουμε το animation. Ουσιαστικά θα αλλάζουμε την εικόνα της css κάθε μικρό χρονικό 

διάστημα. Τόσο μικρό που θα έχουμε την ψευδαίσθηση της κίνησης. Κατάλληλη μέθοδος για να 

επιτευχθεί αυτό είναι η μέθοδος setInteval(συνάρτηση, διάρκεια) η οποία καλεί την συνάρτηση 

κάθε διάρκεια millisecond. Το τέλος της κίνησης σηματοδοτείται από την μέθοδο 

clearInterval(id), όπου id η μεταβλητή που επιστρέφεται από την setInterval. Ένα καλό σημείο 

για να σταματήσει η κίνηση είναι όταν το εσωτερικό div φτάσει στην άκρη του εξωτερικού. 

Κώδικας HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Κίνηση</title> 

#container { 

  width: 400px; 

  height: 400px; 

  position: relative; 

  background: #c0c0c0; 

} 

#animation { 

  width: 50px; 

  height: 50px; 

  border-radius:25px; 

  position: absolute; 

  background: #0000ff; 

} 
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</head> 

<body> 

<h1>Το πρώτο μου Animation με JavaScript</h1> 

<div id="container"> 

 <div id="animation"></div> 

</div> 

<script> 

function move(){ 

  var element = document.getElementById("animation");    

  var pos = 0; 

  var id = setInterval(function() { 

    if (pos == 350) { 

      clearInterval(id); 

    } 

 else { 

  pos++;  

  element.style.left = pos + 'px';  

    } 

  }, 10); 

   

} 

</script> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: animation.html 

Δραστηριότητα: Προσαρμόστε το προηγούμενο animation ώστε: 

α. η μπάλα να κινείται και στον άξονα y.  

β. Διπλασιάστε την ταχύτητα της μπάλας.  

γ. Προσθέστε ένα κουμπί και την αντίστοιχη λειτουργία σταματήματος της μπάλας.  

δ. Κάντε την μπάλα να μην σταματά όταν φτάσει στα όρια αλλά να αναπηδά εμπρός και πίσω. 
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Γεγονό τα 

Πολλές φορές θέλουμε ο κώδικάς μας να εκτελείται όταν συμβαίνει ένα γεγονός στην ιστοσελίδα μας. 

Τέτοια γεγονότα είναι η φόρτωση της ιστοσελίδας μας ή ένα click του ποντικιού σε ένα στοιχείο της 

ιστοσελίδας. 

Γεγονός Περιγραφή 

Γεγονότα ποντικιού 

onclick Όταν ο χρήστης κάνει click σε ένα στοιχείο 

onmouseover Όταν ο χρήστης μετακινεί το ποντίκι σε ένα 

στοιχείο ή σε κάποιο από τα παιδιά του. 

onmouseout Όταν ο χρήστης μετακινεί το ποντίκι έξω από το 

στοιχείο ή έξω από τα παιδιά του. 

onmousedown Όταν ο χρήστης πατά το ποντίκι σε ένα στοιχείο 

onmouseup Όταν ο χρήστης αφήνει το ποντίκι πάνω από ένα 

στοιχείο. 

  

  

Γεγονότα πληκτρολογίου 

onkeydown Ο χρήστης πατά ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο. 

Γεγονότα στοιχείων 

onblur Όταν ένα στοιχείο χάνει τον εστιασμό του 

onfocus Όταν ένα στοιχείο εστιάζεται 

onchange Όταν τα περιεχόμενα μίας πεδίου μίας φόρμας 

αλλάζουν. 

Γεγονότα σελίδας 

onload Όταν ένα αντικείμενο φορτώσει. 

onunload Όταν μία σελίδα έχει «ξεφορτώσει» 

  

Γεγονό τα ποντικιού  

4. Με την onclick δεν χρειάζεται να περιοριστούμε μόνο σε ένα κουμπί, στοιχείο <button> όπως 

μέχρι τώρα αλλά μπορούμε να ορίσουμε οποιοδήποτε στοιχείο να αντιδρά στο click του ποντικιού. 

Κώδικας HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Γεγονότα</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Γεγονότα ποντικιού με JavaScript</h1> 

<div onclick="this.innerHTML='Κάποιος με πάτησε!!!'">Πάτα αν τολμάς!!!</div> 

</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: mouseevents.html 

5. Εναλλακτικά μπορούμε να εφαρμόσουμε μία συνάρτηση η οποία θα υλοποιηθεί στη συνέχεια σε 

ένα στοιχείο. 

Κώδικας HTML 

<!DOCTYPE html> 
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<html> 

<head> 

<title>Γεγονότα</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Γεγονότα ποντικιού με JavaScript</h1> 

<div onclick="this.innerHTML='Κάποιος με πάτησε!!!'">Πάτα αν τολμάς!!!</div> 

<div id="date" onclick="displayDate()">Πάτα με για να δεις την ημερομηνία!!!</div> 

<script> 

function displayDate() { 

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

} 

</script> 
</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

 
Υπάρχον αρχείο: mouseevents.html 

6. Με τα γεγονότα onmouseover και onmouseout μπορούμε να ορίσουμε μία λειτουργία όταν το 

ποντίκι μπαίνει ή βγαίνει από την περιοχή ενός στοιχείου. 

Κώδικας HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Γεγονότα</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Γεγονότα ποντικιού με JavaScript</h1> 

<div onclick="this.innerHTML='Κάποιος με πάτησε!!!'">Πάτα αν τολμάς!!!</div> 

<div id="date" onclick="displayDate()">Πάτα με για να δεις την ημερομηνία!!!</div> 

<img id="emoticon"  

 src="http://icons.iconarchive.com/icons/icontexto/emoticons/128/icontexto-emoticons-

09-icon.png" 

 onmouseover="mouseOverImg()" onmouseout="mouseOutImg()"> 

 

<script> 

function displayDate() { 

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

} 

function mouseOverImg(){ 

 document.getElementById("emoticon").src= 

  "http://icons.iconarchive.com/icons/icontexto/emoticons/128/icontexto-

emoticons-08-icon.png"; 

} 

function mouseOutImg(){ 

 document.getElementById("emoticon").src= 

  "http://icons.iconarchive.com/icons/icontexto/emoticons/128/icontexto-

emoticons-14-icon.png"; 

} 

</script> 

</body> 

</html> 
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Ιστοσελίδα 

        Αρχικά                    MouseOver                MouseOut 

 
Υπάρχον αρχείο: mouseevents.html 

7. Με τα γεγονότα onmousedown και onmouseup ορίζουμε λειτουργίες όταν ο χρήστης πατά και 

όταν αφήνει το πλήκτρο του ποντικιού αντίστοιχα. 

Κώδικας HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Γεγονότα</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Γεγονότα ποντικιού με JavaScript</h1> 

<div onclick="this.innerHTML='Κάποιος με πάτησε!!!'">Πάτα αν τολμάς!!!</div> 

<div id="date" onclick="displayDate()">Πάτα με για να δεις την ημερομηνία!!!</div> 

<img id="emoticon"  

 src="http://icons.iconarchive.com/icons/icontexto/emoticons/128/icontexto-emoticons-09-

icon.png" 

 onmouseover="mouseOverImg()" onmouseout="mouseOutImg()"> 

<img id="emoticon2"  

 src="http://icons.iconarchive.com/icons/icontexto/emoticons/128/icontexto-emoticons-

03-icon.png" 

 onmousedown="mouseDownImg()" onmouseup="mouseUpImg()"> 

<script> 

function displayDate() { 

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

} 

function mouseOverImg(){ 

 document.getElementById("emoticon").src= 

  "http://icons.iconarchive.com/icons/icontexto/emoticons/128/icontexto-emoticons-

08-icon.png"; 

} 

function mouseOutImg(){ 

 document.getElementById("emoticon").src= 

  "http://icons.iconarchive.com/icons/icontexto/emoticons/128/icontexto-emoticons-

14-icon.png"; 

} 

function mouseDownImg(){ 

 document.getElementById("emoticon2").src= 

  "http://icons.iconarchive.com/icons/icontexto/emoticons/128/icontexto-

emoticons-04-icon.png"; 

} 

function mouseUpImg(){ 

 document.getElementById("emoticon2").src= 

  "http://icons.iconarchive.com/icons/icontexto/emoticons/128/icontexto-

emoticons-12-icon.png"; 

} 

</script> 
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</body> 

</html> 

Ιστοσελίδα 

        Αρχικά                                      MouseDown                            MouseUp 

 
Υπάρχον αρχείο: mouseevents.html 

 


