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Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ 

θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ 



Σηόρνο ηεο ώξαο 

• Βαζύηεξε αλάιπζε ηωλ γεγνλόηωλ 

• Πωο δειώλνληαη ρωξίο frameworks 

• Δηδηθέο ζπκπεξηθνξέο 

• Ζ εηδηθή κεηαβιεηή this 

• Δίδε γεγνλόηωλ 

 

• Πνιιά παξαδείγκαηα 

 



Γεγνλόηα 

• Πξνζθέξνπλ δηαδξαζηηθόηεηα ζηε ζειίδα 

 

• Δλέξγεηα ρξήζηε  Αληίδξαζε ζειίδαο 

 

• Ζ Javascript είλαη ζρεδηαζκέλε λα ιεηηνπξγεί κε γεγνλόηα 



Πωο ρξεζηκνπνηνύληαη 

• Φεηξηζηέο 
• Κώδηθαο πνπ ηξέρεη όηαλ γίλεηαη θάπνην γεγνλόο 

 

• Γεγνλόηα 
• Σπκβαίλνπλ όηαλ αιιειεπηδξά ν ρξήζηεο κε ηε ζειίδα 

• Αθνξνύλ θάζε θνξά έλα ζηνηρείν 

 

• Αληηζηνηρίδνπκε ρεηξηζηέο κε γεγνλόηα 
• Σην HTML 

• Με παξαδνζηαθό ηξόπν 

• Με ηε κέζνδν ηνπ W3C 

 

• Όηαλ ζπκβεί ην γεγνλόο ηξέρεη ν ρεηξηζηήο 



Γηαθνξεηηθόηεηα 

• Μεγάιεο δηαθνξέο από browser ζε browser 

 

• Τα παξαθάηω ηζρύνπλ ζε browsers όπωο: 

• Firefox 

• Chrome 

 

 

• Φξεζηκνπνηείζηε frameworks όπωο jQuery γηα γεγνλόηα 





Γήιωζε γεγνλόηωλ 

• Μέζα ζην HTML 

• Με ηδηόηεηα ζην ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ηα γεγνλόηα καο ελδηαθέξνπλ 

• Ξεπεξαζκέλε 

• Μπιέθεη πεξηερόκελν κε ζπκπεξηθνξά 

 

 



HTML δήιωζε γεγνλόηωλ 

• Ηδηόηεηεο έρνπλ όλνκα on + όνομα γεγονόηος 

• onclick 

• onkeypress 

• onsubmit  

• κλπ 

 

• Τηκή ηεο ηδηόηεηαο ν θώδηθαο πνπ ζα ηξέμεη (ρεηξηζηήο) 

 



Παξάδεηγκα 

 

 

 

 

 

 

• <span onclick=“alert( „Click Event‟ )”>Click me</span> 

Δήλωζη ενδιαθέρονηος 

για κάποιο γεγονός 

Είδος 

γεγονόηος 
Τι θέλοσμε να 

γίνει όηαν ζσμβεί 

(τειριζηής) 

Σηοιτείο ποσ 

αθορά ηο 

γεγονός 



ΠΡΟΟΧΗ! 
ΜΗΝ ΤΟ 

ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ  
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 



Γήιωζε γεγνλόηωλ 

• Με παξαδνζηαθό ηξόπν 

• Οξίδνληαο ηδηόηεηα ζην αληηθείκελν ηεο DOM αλαπαξάζηαζεο 

• Οξίδνληαη κέζα από ηελ Javascript 

• Γε κπιέθνπλ πεξηερόκελν κε ζπκπεξηθνξά 

 



Παξαδνζηαθή δήιωζε γεγνλόηωλ 

• Βξίζθνπκε ηελ DOM αλαπαξάζηαζε 

• Μέζω jQuery ( $( ‘span’ )[ 0 ] ) 

• Μέζω DOM ( document.getElementById( ‘foo’ ) ) 

 

• Οξίδνπκε ηελ ηδηόηεηα on + όνομα γεγονόηος 

 

• Τηκή ηεο ηδηόηεηαο κία ζπλάξηεζε 



Παξάδεηγκα 

• <span id=“foo”>Click me</span> 

 

function doSomething() { 

 alert( „doSomething invoked‟ ); 

 return true; 

} 

var a = document.getElementById( „foo‟ ); 

 

 

 

a.onclick = doSomething; 

Είδος 

γεγονόηος 

Τι θέλοσμε να 

γίνει όηαν ζσμβεί 

(τειριζηής) 

Σηοιτείο ποσ αθορά ηο 

γεγονός 



Πξνζνρή 

• Λάζνο 

• a.onclick = doSomething(); 

• Δθηειεί ηελ doSomething θαη ην απνηέιεζκα απνζεθεύεηαη ζην 

onclick 

 

• Σωζηό 

• a.onclick = doSomething 

• Σην onclick απνζεθεύεηαη ε ίδηα ε ζπλάξηεζε 

 



Παξαδνζηαθή δήιωζε γεγνλόηωλ 

• Κύξην κεηνλέθηεκα 

• Μόλν έλαλ ρεηξηζηή αλά γεγνλόο 

 

a.onclick = doSomething; 

a.onclick = doSomethingElse; 

 

• Δθηειείηαη κόλν ε doSomethingElse 

 

 



Γήιωζε γεγνλόηωλ 

• W3C δήιωζε γεγνλόηωλ 

• Λύλεη ην θύξην πξόβιεκα ηνπ παξαδνζηαθνύ ηξόπνπ 

• Οξίδνπκε πνιινύο ρεηξηζηέο ζην ίδην γεγνλόο εύθνια 

 

 

 

 



W3C δήιωζε γεγνλόηωλ 

• Μέζνδνο addEventListener 

• Υπάξρεη ζηε DOM αλαπαξάζηαζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ 

 

• Παξάκεηξνη 

• Γεγνλόο 

• Τν γεγνλόο ζην νπνίν ζέινπκε λα αληηζηνηρίζνπκε ηνλ ρεηξηζηή 

• Φεηξηζηήο 

• Ζ ζπλάξηεζε/θώδηθαο πνπ ζα ηξέμεη όηαλ ζπκβεί ην γεγνλόο 

• Φξεζηκνπνίεζε θάζεο δέζκεπζεο 

• True/False. Σπλήζωο ζα είλαη false 



W3C δήιωζε γεγνλόηωλ 

• <span id=“foo”>Click me</span> 

 

function doSomething() { 

 alert( „doSomething invoked‟ ); 

 return true; 

} 

 

var a = document.getElementById( „foo‟ ); 

 

a.addEventListener( „click‟, doSomething, false ); 

 

Είδος 

γεγονόηος 

Τι θέλοσμε να 

γίνει όηαν ζσμβεί 

(τειριζηής) 

Σηοιτείο ποσ 

αθορά ηο 

γεγονός 



Γήιωζε πνιιώλ ρεηξηζηώλ 

a.addEventListener( „click‟, doSomething, false ); 

a.addEventListener( „click‟, doSomethingElse, false ); 

 

• Γνπιεύεη όπωο ζα πεξηκέλακε, ηξέρνπλ θαη ηα δύν 

 

• Μπνξνύκε λα αθαίξεζνπκε ρεηξηζηέο εύθνια 

 

• a.removeEventListener( „click‟, doSomething, false ); 

 



Λέμε θιεηδί this 

• Αλαθέξεηαη πάληα ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο ζπλάξηεζεο πνπ 

εθηειείηαη 

 

• Ηδηνθηήηεο κηαο ζπλάξηεζεο είλαη ην αληηθείκελν ηνπ 

νπνίνπ είλαη κέζνδνο 

 

 



Πείξακα 

<span onclick=“wtf_is_this()”>Click me</span> 

<span id="foo">Click me</span> 

<span id=“bar">Click me</span> 

 

 

function wtf_is_this() { 

 console.log( this ); 

} 

 

var b = $( „#bar‟ )[ 0 ]; 

b.onclick = wtf_is_this; 

 

var a = document.getElementById( „foo‟ ); 

a.addEventListener( „click‟, wtf_is_this, false ) 



Σπκπέξαζκα 

• Τν this αλαθέξεηαη ζηε DOM αλαπαξάζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ 

ηνπ νπνίνπ ππξνδνηήζεθε ην γεγνλόο 

• Με εμαίξεζε ηνλ HTML ηξόπν (κε ην ρξεζηκνπνηείηε!) 

 

• Με ηνλ ίδην θώδηθα κπνξνύκε λα αιιάδνπκε ηδηόηεηεο ηνπ 

ζηνηρείνπ ηνπ γεγνλόηνο 

 

 

 



Παξάδεηγκα 

<span id="foo">W3C method</span> 

 

function clickHandler() { 

 $( this ).css( „color‟, „red‟ );  

} 

 

var a = $( „#foo‟ )[ 0 ]; 

 

a.addEventListerner( „click‟, clickHandler, false ) 

 



Τν αληηθείκελν γεγνλόηνο 

• Έλα αληηθείκελν πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην γεγνλόο 

 

• Πιεξνθνξίεο όπωο: 

• Πνπ ήηαλ ην πνληίθη όηαλ ζπλέβεη 

• Τη πιήθηξα είρε παηήζεη ν ρξήζηεο 

• Πνην θνπκπί ηνπ πνληηθηνύ είρε παηήζεη 

 

 



Τν αληηθείκελν γεγνλόηνο 

• Πξόζβαζε ζε απηό 

• Γίλεηαη κέζω ηνπ ρεηξηζηή 

• Αξθεί λα νξίζνπκε ζε απηόλ κία παξάκεηξν 

• Θα πεξάζεη ζε απηή απηόκαηα ην αληηθείκελν γεγνλόηνο 



Φεηξηζηέο κε παξάκεηξν 

<span id="foo">W3C method</span> 

 

function doSomething( e ) { 

 //Το e είναι το αντικείμενο γεγονότος 

} 

 

var a = $( „#foo‟ )[ 0 ]; 

 

a.addEventListerner( „click‟, doSomething, false ) 

 



jQuery to the resque 

• Ζ θαηάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ γεγνλόηνο κεηαμύ ηωλ 

browser πξνθαιεί πνλνθέθαιν 

 

• Ζ jQuery: 

• Γηαρεηξίδεηαη όιεο ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ηωλ broswer 

• Μαο πξνζθέξεη «θαλνληθνπνηεκέλν» αληηθείκελν γεγνλόηνο παληνύ 

• Έρεη, όπωο ε W3C κέζνδνο, ην this λα αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν 



jQuery to the resque 

• Γήιωζε γεγνλόηωλ κε jQuery 

 

• $( „επιλογέας‟ ).γεγονός( function( e ) { … } ) 

 

• Παξάδεηγκα 

 

$( „span‟ ).click( function( e ) {  

 alert( „Link clicked‟ ); 

} ); 



Αλάδπζε γεγνλόηωλ 

• Έλα γεγνλόο ζε έλα ζηνηρείν «αλαδύεηαη» κέρξη ηνλ 

ηειεπηαίν παηέξα 

 

• Λύλεη πξνβιήκαηα όπωο 

• Παηέξαο θαη παηδί έρνπλ ρεηξηζηέο γηα ην θιηθ. Πνην ηξέρεη πξώηα; 

• Σωζηό drag ‘n drop 

 

• Αλαιπηηθή εμήγεζε 

http://www.quirksmode.org/js/events_order.html 

http://www.quirksmode.org/js/events_order.html


document 

body 

div 

click 



Πόζα γεγνλόηα ππάξρνπλ; 

• Πνληηθηνύ 
• mousedown 

• mouseup 

• click 

• Πιεθηξνινγίνπ 
• keydown 

• keypress 

• keyup 

• Φόξκαο 
• submit 

• reset 

 

• Και άλλα πολλά.. 
 

 



Γεγνλόο mousedown 

• Σπκβαίλεη όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη έλα θνπκπί από ην 

πνληίθη ηνπ θαη ν θέξζνξαο είλαη πάλω ζε έλα ζηνηρείν 

 

• Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε θάζε ζηνηρείν 



Γεγνλόο mouseup 

• Σπκβαίλεη όηαλ ν ρξήζηεο αθήζεη έλα θνπκπί από ην 

πνληίθη ηνπ θαη ν θέξζνξαο είλαη πάλω ζε έλα ζηνηρείν 

 

• Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε θάζε ζηνηρείν 



Γεγνλόο mousemove 

• Σπκβαίλεη όηαλ ν ρξήζηεο θνπλήζεη ην πνληίθη ηνπ θαη ν 

θέξζνξαο είλαη πάλω ζε έλα ζηνηρείν 

 

• Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε θάζε ζηνηρείν 



Αληηθείκελν γεγνλόηνο 

• Ηδηόηεηεο ζρεηηθέο κε ην πνληίθη 

• pageX 

• Ζ απόζηαζε ηνπ πνληηθηνύ από ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ document 

• pageY 

• Ζ απόζηαζε ηνπ πνληηθηνύ από ηελ πάλω πιεπξά ηνπ document 

• which 

• Πνην θνπκπί ηνπ πνληηθηνύ ήηαλ παηεκέλν 

• 1 – Αξηζηεξό θνπκπί 

• 2 – Μεζαίν θνπκπί 

• 3 – Γεμί θνπκπί 



Σπλδπαζκόο 

• Παξάγνπκε ην εθέ drag n’ drop ρξεζηκνπνηώληαο 

• mousedown 

• mousemove  

• mouseup 

• Αληηθείκελν γεγνλόηνο 



Γεγνλόο click 

• Σπκβαίλεη ζπκβνύλ ζπλερόκελα mousedown θαη mouseup 

ζην ίδην ζηνηρείν 

 

• Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε θάζε ζηνηρείν 

 

• Υινπνίεζε θνπκπηώλ δηεπαθήο ρξήζηε 



Γεγνλόο keydown 

• Σπκβαίλεη όηαλ ν ρξήζηεο πηέζεη έλα πιήθηξν ζην 

πιεθηξνιόγηό ηνπ 

 

• Ππξνδνηείηαη ζην ζηνηρείν πνπ είλαη εζηηαζκέλν 

• Τα ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα εζηηαζηνύλ δηαθέξνπλ αλά 

browser 



Γεγνλόο keyup 

• Σπκβαίλεη όηαλ ν ρξήζηεο αθήζεη έλα πιήθηξν ζην 

πιεθηξνιόγηό ηνπ 

 

• Ππξνδνηείηαη ζην ζηνηρείν πνπ είλαη εζηηαζκέλν 

• Τα ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα εζηηαζηνύλ δηαθέξνπλ αλά 

browser 

 



Γεγνλόο keypress 

• Σπκβαίλεη όηαλ ν ρξήζηεο πηέζεη έλα πιήθηξν ζην 

πιεθηξνιόγηό ηνπ 

 

• Ππξνδνηείηαη ζην ζηνηρείν πνπ είλαη εζηηαζκέλν 

• Τα ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα εζηηαζηνύλ δηαθέξνπλ αλά 

browser 

 



Αληηθείκελν γεγνλόηνο 

• Ηδηόηεηεο ζρεηηθέο κε ην πιεθηξνιόγην 

• altKey 

• Δίλαη true αλ ήηαλ παηεκέλν ην πιήθηξν alt 

• ctrlKey 

• Δίλαη true αλ ήηαλ παηεκέλν ην πιήθηξν control 

• which 

• Ο θωδηθόο ηνπ θνπκπηνύ ηνπ πιεθηξνινγίνπ 



Τη κπνξνύκε λα θάλνπκε 

• Σπληνκεύζεηο πιεθηξνινγίνπ 

• Twitter 

• Gmail 

 

 



Γεγνλόο submit 

• Σπκβαίλεη όηαλ ν ρξήζηεο ππνβάιεη κία θόξκα 

 

• Φξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε θόξκεο 

 

• Δπηηξέπεη validation ζηελ κεξηά ηνπ ρξήζηε 



Γεγνλόο reset 

• Σπκβαίλεη όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη reset κία θόξκα 

 

• Φξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε θόξκεο 

 



Γεγνλόο load 

• Σπκβαίλεη όηαλ: 

• Φνξηώζεη όιν ην body 

• Καηέβνπλ όιεο νη εηθόλεο 

 

• Φξήζηκν όηαλ ν θώδηθάο καο πξνππνζέηεη λα ππάξρεη ην 

document 



Έιεγρνο πξνεπηιεγκέλεο ιεηηνπξγίαο 

• Πξνεπηιεγκέλεο ιεηηνπξγίεο 

 

 

 

 

 

• Αλ ν ρεηξηζηήο θάπνηνπ γεγνλόηνο επηζηξέθεη false 

δηαθόπηεηαη ε πξνεπηιεγκέλε ιεηηνπξγία 

 

Γεγονός Λειηοσργία 

Υπνβνιή Φόξκαο Υπνβνιή 

Κιηθ ζπλδέζκνπ Μεηάβαζε ζηνλ ζύλδεζκν 

Κιηθ ζε θείκελν Δπηινγή θεηκέλνπ 



Μάζακε 

• Τη είλαη ηα γεγνλόηα 

• Πωο νξίδω ρεηξηζηή ζε θάπνην γεγνλόο 

• Τη είλαη ην this 

• Πόζα είδε γεγνλόηωλ ππάξρνπλ 

• Αλάδπζε γεγνλόηωλ 



Τελ επόκελε θνξά 

• Αλάπηπμε web εθαξκνγώλ γηα ζπζθεπέο mobile 

• Πξνζθεθιεκέλνο δηδάζθνληαο Αλδξέαο Ννκηθόο 


