معرفی Web

ﯾکی از مھمترﯾن موضوعات که دنيای ارتباطات را در دھه اول ميالدی تغيير داده است  WEBجھانی ) (WWWميباشد.اﯾن موضوع از اﯾده ای در
مورد سازماندی اطالعات غير خطی رﯾشه گرفته است و تا به امروز چنان رشد نموده است که بعنوان سيستم ارتباطی که ده ھا ميليون نفر
در سراسر جھان از آن استفاده ميکنند شناخته ميشود،در واقع ھم اکنون بی شک  WEBراھی برای درﯾافت اطالعات ،ارتباطات و تداخل کلی
بر روی اﯾنترنت ميباشد.
پيشرفت  WEBمرھون ﯾکسری پيشرفتھای سخت افزاری و نرم افزاری نيز ميباشد .به جھت اھميت مشاھدات اطالعات ،WEBشرکتھای
بزرگ نرم افزاری و سخت افزاری کليدﯾترﯾن بخش توليدات خود را به آن اختصاص داده اند.
تارﯾخچه Web

ساختمان و بافت اصلی  WEBچيز جدﯾدی نيست ،بلکه از دﯾرباز در دنيا وجود داشته است در واقع انسانھا سالھاست که به شيوه کنونی
 WEBبا ﯾکدﯾگر ارتباط برقرار ميکردند،اما عده ای ھم معتقدند که  WEBبا ﯾک روﯾا شروع شد .پاﯾه ھای اصلی وبی که امروزه ما آن را
ميشناسيم در سوئيس بنا نھاده شد.

در سال  1989محققی بنام تيم برنرزلی اﯾده ای را بنا نھاد بنام سيستم ابر متن )، (Hyber Textاﯾن مدل از طرحی که ارائه شده بود اولين بار
در اواخر سال  1990بر روی ﯾک کامپيوتر به اجرا در آمد و رابطی که روی اﯾن سيستم برای کاربران استفاده ميشد  WWWنام گرفت از اﯾن
زمان به بعد بود که اجزاء  Webشکل گرفتند.
پاﯾه Webو HTMLابر متن بود که اﯾن موضوع برای توصيف متونی بکار ميرود که در آنھا الزم نيست ساختار سنتی نوشتار رعاﯾت شود،ﯾعنی
ھمه کلمات بدنبال ھم و در ﯾک صفحه آورده شوند بلکه شراﯾطی فراھم گردد که در بين متون قابليت انتقال به صفحات دﯾگر وجود داشته
باشد.
ابعاد تکنيکی Web

قبل از شناساﯾی ابعاد مختلف  Webابتدا باﯾد جاﯾگاه آنرا بعنوان ﯾکی از مھمترﯾن وساﯾل ارتباطی و اطالع رسانی درک شود چرا که رشد
سرﯾع وب باعث درک نادرستی در بين مردم شده است چرا که بعضی ھا فکر ميکنند  Webھمان اﯾنترنت است در حاليکه  Webموضوعی
متفاوت از اﯾنترنت است و دالﯾل آن اﯾنست که  Webﯾک شبکه ﯾا مجموعه ای از شبکه ھای بھم پيوسته نيست و ھمچنيين نرم افزاری که
 Webبر روی آن نصب ميشود ميتواند به گونه ای طراحی شود که برروی انواع مختلف شبکه ھا و ﯾا حتی بر روی ﯾک کامپيوتر جدا از شبکه
استفاده شود.

وب جھانی ) (wwwﯾک سيستم اطالعاتی و ارتباطی بر پاﯾه ابر متنھا ) (Hyper Textبرروی ﯾک شبکه کامپيوتری اﯾنترنت ميباشد که بر
اساس ﯾک مدل سروﯾس گير/سروﯾس گر ) (Client/Serverعمل ميکند.
سروﯾس گير وب مانند مرورگر ،ميتواند به اطالعات چند پرتکلی و اطالعات ابر رسانه ای ) (Hyper Mediaبا استفاده از ﯾک سيستم آدرسدھی
مخصوص دسترسی پيدا کند.

شکل زﯾر اساس سازماندھی ابر متنھا را مشخص ميکند.
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پيوندھای روی صفحات وب که در شکل با پيکانھای جھت دار
مشخص شده اند ﯾک لنگر را در ﯾک صفحه حاوی ابر متنھا به
ﯾک صفحه دﯾگر از متنھا و ﯾا مکان دﯾگری در ھمان صفحه اوليه
منتقل ميکنند .ھمچنين اﯾن پيوندھا ميتوانند ﯾک صفحه از ابر
متنھا را به سرور دﯾگری از اﯾنترنت مانند ftp,telnet,gopher
وصل نماﯾند و اﯾن پيوندھا ميتوانند صفحات مذکور را به مطالب
چند رسانه ای مانند صوت تصوﯾر فيلم و گرافيک ارتباط دھند.
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تعرﯾف Web

1

 wwwبعنوان ﯾک سيستم اطالعاتی و ارتباطی

بوسيله  webميتوان ھم اطالعات را منتشر کرد و ھم اطالعات را درﯾافت نمود،درﯾافت اطالعات معموال توسط پرسشنامه ھاﯾی انجام ميشود
که بوسيله  HTMLطراحی ميشود،لذا  Webفقط سيستمی برای پخش اطالعات ﯾکطرفه مانند رادﯾو و تلوﯾزﯾون نيست ،بلکه تواناﯾی ارتباط
متقارن با کاربران را داشته باشد.چون  Webتواناﯾی پخش اطالعات را دارا ميباشد مشابه ھر سيستم پخش کننده اطالعات ميتواند ھر تعداد
از مخاطبان را داشته باشد ،از فرد واحد گرفته تا ﯾک گروه و ﯾا حتی کل مخاطبين دنيا
 wwwو استفاده آن از طرﯾق شبکه اﯾنترنت

اگرچه ھمانطوری که گفته شد نرم افزارھای  Webنيازی به قرارگيری بر روی اﯾنترنت ندارند و ميتوانند روی ﯾک راﯾانه منفرد و ﯾا اﯾنترانت محلی
قرار گيرند ولی معمولترﯾن شکل استفاده از آن از طرﯾق شبکه اﯾنترنت است ،اﯾنترنت ﯾک شبکه منفرد نيست بلکه مجموعه ای از شبکه
ھاست که به ﯾکدﯾگر متصل شده اند اﯾن اتصال بر اساس ﯾکسری ضوابط ﯾا پرتکل بنام  TCP/IPشناخته شده اند برقرار ميباشند.بر اساس اﯾن
پرتکل اطالعات بصورت بسته ھای کوچکتری در آمده و سپس رد و بدل ميشود.سيستم اﯾنترنت به گونه ای طراحی شده است که اگر
قسمتی از آن از کار بيافتد اطالعات بتوانند از راھھای دﯾگر منتقل شوند)البته در صورت وجود( به اﯾن ترتيب ھيچ ضرورتی وجود ندارد که بسته
ھای اطالعاتی ھمگی از ﯾک مسير انتقال داده شوند.اگرچه پرتکل  TCP/IPبعنوان محبوبترﯾن پرتکل در اﯾنترنت استفاده ميشود و شاﯾد سالھا
به ھمين شکل باقی بماند ولی به تازگی بر روی پرتکل جدﯾدی بنام ) IPNG(internet protocol next generationدر حال تحقيق ميباشند که
ھمان  IPv6ميباشد.اما به جھت مشکالتی که پرتکل فعلی  IPv4دارد احتماال در چند سال آﯾنده شاھد بکارگيری پرتکل  IPv6و استفاده
ھمزمان  IPv4خواھيم بود.
وب بر اساس  client/serverعمل ميکند.

مدل  client/serverدر سيستمھای شبکه ای از سه جزء تشکيل شده است.
-1سروﯾس گر ﯾا server
-2سروﯾس گير ﯾا client
-3شبکه ﯾا network

سروﯾس گير ﯾا  clientﯾک نرم افزاری است که بر روی کامپيوتر کاربر اجراء ميشود.سروﯾس گر ﯾا  serverنرم افزاری است که برروی کامپيوتری
که تغذﯾه اطالعات را بعھده دارد اجرا ميشود .نرم افزار  clientميتواند متناسب با سيستم سخت افزار کاربر تھيه شود در واقع بعنوان بين آن
سيستم و سيستم سروﯾسگر عمل ميکند ،کاربر از طرﯾق اﯾن نرم افزار درخواستھاﯾی ) (requestبرای درﯾافت اطالعات) (informationو ﯾا
انجام اعمالی ارسال دارد.اﯾن درخواست از طرﯾق شبکه به کامپيوتر سروﯾس گر ميرسد و آنھم به نوبه خود اﯾن درخواست را تفسير کرده و
اعمال الزم را انجام ميدھد .اﯾن اعمال ميتواند شامل جستجو در ﯾک بانک اطالعاتی و ﯾا اﯾجاد تغييراتی در اطالعات ذخيره شده ميباشد.
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client
نتيجه اﯾن اعمال بر روی  clientارسال ميشود تا برای کاربر نماﯾش داده شود .تمام
ارتباطاتی که بر اساس مدل  client/serverکار ميکنند از ﯾک سری ضوابط ﯾا پرتکلھاﯾی
استفاده ميکنند .شکل روبرو اﯾن فراﯾند را نماﯾش ميدھد.
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ھمانطور که در شکل فوق مشاھده ميشود ﯾک در خواست از سوی سروﯾس گير برای سروﯾس گر ارسال ميگردد و در مقابل سروﯾس گر
اطالعات الزم را برای سروﯾس گير ارسال داشته است .ھمچنين مشاھده ميشود که ﯾک سروﯾس گير ميتواند به چند سروﯾس گير که از
ضوابطی پيروی ميکند که سروﯾس گر آنھا را ميشناسد دسترسی داشته باشد.اﯾن شکل فعاليت )درخواست/پاسخ( که از طرﯾق مدل
) (client/serverاجراء ميشود تواناﯾيھای زﯾادی دارد چون رابطه  client/serverبر اساس ﯾک پرتکل از پيش تعرﯾف شده و مشخص برقرار
ميباشد.
نرم افزار سروﯾس گر ميتواند برای ھر نوع سخت افزار خاص طراحی شود در واقع سروﯾسگر نگران اﯾن موضوع که سروﯾسگير از چه نوع
کامپيوتری استفاده ميکند نخواھد بود زﯾرا ميداند ﯾک زبان مشترک با سروﯾس گير دارد که صرف نظر از سيستم سخت افزاری کاربر ھر دو آنھا
با اﯾن زبان مشترک با ھم ارتباط برقرار ميکنند .بعنوان مثال ﯾک سروﯾسگير وب )مرور گر وب(برای سيستم مکينتاش و با استفاده از آن به
سروﯾسگرھای وب دسترسی پيدا کند .در واقع اﯾن طراحی در سطح نرم افزار گير صورت گرفته و ھمين امر وب را بصورت ﯾک پدﯾده غير
وابسته به سيستم ) (platform – independentدر آورده است.

مرورگرھای وب ميتوانند به اطالعات چند پرتکلی ) (multi protocolدسترسی داشته باشند .مرورگرھای وب چند پرتکلی ھستند اﯾن بدان
معناست که مرورگرھا ميتوانند با انواع مختلفی از سروﯾسگر ھا که بر اساس پرتکلھای مختلفی ارتباط برقرار ميکنند دسترسی داشته
باشند.تعدادی از مھمترﯾن پرتکلھاﯾی که مرورگرھا ميتوانند با استفاده از آنھا به سروﯾسگر متصل شوند عبارتند از:

HTTP:Hyper Text Transfer Protocol 1
اﯾن پرتکل مخصوص وب است و برای انتقال ابر متن از طرﯾق شبکه طراحی شده است.

2

FTP:File Transfer Protocol

اﯾن پرتکل برای اﯾن طراحی شده است که به کاربر اجازه دھد که فاﯾلھای متن ﯾا  binaryرا جابجا نماﯾد.

2

3

Gopher

اﯾن پرتکل برای در اختيار قراردادن اطالعات با استفاده از سيستمی از منوھا،صفحات و ﯾا اتصاالتی به  telnetطراحی شده است.

NNTP:News Network Transfer Protocol 4
مربوط به اخبار  usenetاست usenet.سيستمی است برای بحث و تبادل اطالعات پيرامون موضوعاتی تقسيم بندی شده است.

Telnet 5
اﯾن پرتکل برای ورود به ﯾک سيستم ميزبان )معموال از راه دور(استفاده ميشود.به اﯾن ترتيب مرورگر ھنگاميکه به سروﯾسگر  gopherمتصل
است به عنوان ﯾک سروﯾسگير  gopherو ھنگاميکه به ﯾک سروﯾسگر  usenetمتصل است مانند ﯾک سروﯾسگير اخبار عمل ميکند.

URL:Uniform Resource Locator
آدرسی که به ﯾک صفحه وب و ﯾا ھر منبعی بر روی وب جھانی و بطور کلی اﯾنترنت اشاره ميکند URL .ناميده ميشود.
ﯾک  URLساختاری دارد که بيان ميکند چگونه ميتوان به ﯾک منبع خاص دسترسی پيدا کرد.در واقع اﯾن ساختار حاوی اطالعاتی درباره نام
کامپيوتر ميزبان و راه دسترسی به آن ميباشد .در زﯾر سه نمونه از  urlارائه ميشود.
HTTP://www.w3.org /www/hypertext/hypertext.html
اﯾن  urlبه ﯾک سروﯾسگر وب اشاره ميکند زﯾرا  httpمشخص کننده استفاده از پرتکل انتقال ابر متن ميباشد.
بر روی اﯾن سروﯾسگر وب که  www.w3.orgنام دارد فاﯾلی با نام  hypertext.htmlقرار گرفته است که در داخل ﯾک داﯾرکتوری با نام
 www/hypertextقرار دارد.

FTP://ftp.w3.org/pub
اﯾن  urlبه داﯾرکتوری  pubبرروی ﯾک سرور با نام  ftp.w3.orgاشاره ميکند که با استفاده از پرتکل انتقال فاﯾل ميتوان به آن دسترسی پيدا کرد.
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NEWS://comp.info.systems.www.misc

اﯾن  urlبه ﯾک گروه خبری اشاره ميکند و ھنگاميکه ﯾک کاربر اﯾن  urlرا انتخاب ميکند مرورگر وب رﯾز عنوانھای موجود در اﯾن  urlرا نماﯾش ميدھد
.در واع اﯾن گروه خبری گروھی است که مخصوص بحث در مورد مطالب متنوع ) (miscدر مورد سيستمھای اطالعاتی  comp.info.systemبر
روی وب جھانی ﯾا  wwwميباشد.
برخالف دو  urlقبلی اﯾن  urlبه ﯾک ميزبان مشخص اشاره نميکند بلکه اشاره آن به ﯾک ميزبان سروﯾسگر اخبار  usenetميباشد که کاربر ھنگام
نصب مرورگر خود آن را تعرﯾف نموده است.
خالصه ای از نامگذاری کامپيوتر ھا بر روی اﯾنترنت

نامگذاری کامپيوترھا بر روی اﯾنترنت بر اساس سيستمی از اعداد سلسله وار انجام ميشود.به تمام کامپيوترھا بر روی اﯾنترنت ﯾک آدرس عددی
خاص به نام  IPتعلق ميگيرد با استفاده از سيستم نامگذاری حوزه اﯾنترنت با ) (DNSميتوان بين آدرسھای عدد ) IP(92.10.20.35ونام کامپيوتر
) (www.last-gh.orgﯾک تناظر برقرار کرد.به اﯾن ترتيب بجای اﯾن اعداد کمی گيج کننده از اسمھای حرفی که برای انسانھا کار کردن با آن
راحتتر است استفاده نمود.نام کامپيوترھا از چند جزء تشکيل شده است.که ھر جزء بوسيله ﯾک نقطه از دﯾگری جدا شده است .حرکت به
سمت راست نام باالترﯾن رده حوزه را مشخص ميکند ،اﯾن قسمت معموال مشخص کننده نوع سازمانی است که کامپيوتر مذکور متعلق به آن
است.تعدادی از اﯾن نامھا بشرح زﯾر است.
)(Com net edu org gov mil ir da as uk tr it
عالوه بر اﯾن قسمت ھر شرکت ﯾا موسسه برای خود نامی انتخاب ميکند که در سمت چپ جزء قبلی قرار دارد مانند  last-ghدر ضمن ھر
شرکت ميتواند نامھای دﯾگری که معموال بر اساس تنظيمات سازمانی درون شرکت انتخاب ميشوند به نام خود اضافه کند مانند
 miller.cs.mnu.eduکه به کامپيوتری بنام  millerاشاره ميکند که در دپارتمان  csدر موسسه  mnuقرار دارد .چون تعداد کامپيوترھای روی
اﯾنترنت روبه افزاﯾش است طرح دﯾگری برای نامگذاری آنھا انجام شد که در آن از کدھای دو حرفی که مشخص کننده نام کشور مربوطه ھستند
بعنوان باالترﯾن رده حوزه استفاده ميشود بعنوان مثال  irبرای کشور اﯾران.
سروﯾس گيری در وب و اطالعات ابر رسانه ای

ھمانطور که قبال گفته شد ابر متن ھا را بعنوان متن ھاﯾی تعرﯾف کردﯾم که ھيچ اجباری برای خطی بودن ندارند ،امروزه ميتوانيم ابر رسانه را نيز
بصورت رسانه ای معرفی کنيم که ھيچ اجباری برای متن بودن ندارند .بعبارت دﯾگر ابر رسانه ھا ميتوانند شامل تصاوﯾر ،گرافيک ،وﯾدئو ،صدا و
تصوﯾر باشد ھمچنان که ابر متن ھا شامل پيوندھای چند پرتکلی ميباشد.ابر رسانه ھا نيز دارای چنين خصوصيتی ميباشند ﯾعنی به ﯾک
سروﯾسگر خاص محدود نميشوند و ميتوانند پيوندھاﯾی با سروﯾسگرھای دﯾگر نيز برقرار نماﯾند ،در نتيجه ميتوان گفت که وب بطور کلی شامل
ابررسانه ای است که پيوندھای چند پرتکلی و ارتباطی شبکه ای دارند.

گاھی اوقات برای دسترسی به ابر رسانه ھا باﯾد از برنامه ھای کاربردی  applicationاستفاده نمود اﯾن برنامه ھا نرم افزارھاﯾی ھستند که
مرورگر وب به کمک آنھا ميتواند اطالعات چند رسانه ای را برای کاربر نماﯾش دھد برای مثال برای نماﯾش دادن فيلم مرورگر باﯾد نرم افزارھای
نماﯾش فيلم را در دسترس داشته باشد و ﯾا برای پخش برنامه ھای صوتی نرم افزار پخش کننده را داشته باشد بر اساس مطالب فوق نکته
اساسی در تعرﯾف وب گر ميتوان به آن اشاره کرد عبارت است از:
Web=Special text+Network+Multimedia
چند رسانه ای+شبکه+متن ھای وﯾژه)پيوندھا(=وب

3

وب بعنوان ﯾک رسانه جدﯾد

وب از دﯾدگاه کاربران )روشھای ارتباطی بر روی وب(

وب بعنوان ﯾکی از رسانه ھاﯾی که نسبت به ساﯾر رسانه ھای موجود دارای مشخصه بسيار متماﯾزی ميباشد که آن را با بقيه متفاوت نموده
است ،اﯾن مشخصه داشتن رابطه متقابل با کاربران است .اکثر رسانه ھای موجود معموال ﯾک رابطه ﯾک سوﯾه با کاربران خود دارند .بدﯾھی
است که اﯾن کاربر بر روی برنامه ھاﯾی که از طرﯾق رادﯾو و تلوﯾزﯾون پخش ميشود ھيچ کنترلی ندارد و استفاده از آن نيز کامال بصورت خطی
ميباشد در حاليکه غير خطی بودن وب و ھمچنين داشتن خصيصه تعامل با کاربر باعث اﯾن موضوع گردﯾده که وب بعنوان ﯾک رسانه جدﯾد پر
طرفدار معرفی گردد.
 1ارتباطات بين فردی
وب به کاربران اجازه اﯾجاد ﯾک صفحه خانگی ) (home pageمخصوص به خودشان را ميدھد تا اطالعات فردی ﯾا شغلی خود را عرضه
نماﯾند .اﯾن اﯾده از آنجا نشات گرفته است که اﯾستگاھھای وب ميخواستند فاﯾلی را داشته باشند که کاربر بدون ذکر نام فاﯾل تنھا به
آدرس کامپيوتر ميزبان و ﯾا ﯾک داﯾرکتوری خاص در داخل آن کامپيوتر اشاره نماﯾد تا آن فاﯾل برای کاربر نماﯾش داده شود .به ھمين دليل
صفحه خانگی که اﯾستگاھھای وب ،سازمانھا،و ﯾا افراد برای خود طراحی ميکنند اولين صفحه مربوط به آنھا محسوب ميشود و
کاربرانی که ميخواھند صفحات وب آنھا را مشاھده کنند معموال ابتدا وارد آن صفحه شده و سپس از آنجا و از طرﯾق پيوندھاﯾی که به
صفحات دﯾگر مربوط است به ساﯾر صفحات راھنماﯾی ميشوند.
 2ارتباطات گروھی
مردم ميتوانند از طرﯾق وب روابطی تشکيل دھند که بدون توجه به مرزھای جغرافياﯾی روی عناوﯾن مورد عالقه مشترک متمرکز شده
باشد ،طبقه بندی موضوعی اطالعات و عناوﯾن معموال روش مناسبی برای مشخص کردن گروه ھای مذکور است .ضمنا گروه ھای
مختلفی ميتوانند تشکيل شوند که با اﯾجاد کنفرانسھا و گفتگو ھا از طرﯾق وب بر روی ﯾک موضوع اجتماعی و ﯾا علمی به بحث و تبادل
نظر بپردازند.

3

ارتباطات سازمانی
بيشتر سروﯾسگر ھای اوليه وب که در واقع وب را ظاھر ميکردند متعلق به سازمانھا بودند و نه افراد،طبيعتا صفحات خانگی نيز مخصوص
ھمان سازمان طراحی می شد .بدﯾن ترتيب سيستمھای اطالع رسانی دانشگاھھا راه اندازی می شد و دانشگاھھا و موسسات
آموزشی اطالعات خود را از قبيل برنامه ھای دولتی و تحقيقاتی و برنامه دروس آنھا و شراﯾط ثبت نام را به اطالع می رساند.
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ارتباطات توده ای
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به ھمان ترتيبی که دﯾگر رسانه ھای ارتباطی برای انتشار اطالعات به توده مردم بکار ميروند وب نيز در جھت ارتباطات توده ای استفاده
ميشود،بسياری از مجالت تجاری و غير تجاری و نشرﯾات زﯾاد دﯾگر از طرﯾق وب ارائه ميشوند.البته ناگفته پيداست تمام صفحات عمومی
وب ميتواند توسط ھر کاربری استفاده شود و بدﯾن ترتيب پتانسيل ارتباط با توده مردم را دارا ميباشد.

نکته کليدی آخر اﯾنکه وب مانند ھر سيستم ارتباطی ميتواند اطالعات را به ھر تعداد افراد منتقل نماﯾد لذا طبقه بندی ارتباطی که در
باال به آن اشاره شد بستگی به اﯾن دارد که چه کسی و ﯾا چه کسانی در اﯾن ارتباط شرکت ميکنند ،به عبارت دﯾگر اگر چه صفحات وب
پتانسيل اطالع رسانی و ارتباط جھانی را دارا ميباشند اما بسته به اﯾنکه چگونه و توسط چه کسانی استفاده شوند جزء ﯾکی از دسته
ھای فوق قرار ميگيرند.
دستورات و تمرﯾنات JavaScript
استفاده از تگ جاوااسکرﯾپت و html

استفاده از متغييرھا در جاوااسکرﯾپت

><html
><head
></head
><body
>"<script language="javascript
;)">document.write("<strong> hello </strong
;)">document.write("<br><u> student </u
></script
></body
>2 <html
></html
><head
></head
><body
>"<script language="javascript
;var a=10
;"var s="book
;var b=true
;var n=null
;)">document.write(a+"<br
;)">document.write(s+"<br
;)">document.write(b+"<br
;)">document.write(n+"<br
></script
></body
></html

1

4

alert(‘ “); دستور

<html>
<head>
</head>
<body>
<script language="javascript">
alert(";)"آمديد خوش
var a=10;
var s="book";
var b=true;
var n=null;
document.write(a+"<br>");
document.write(s+"<br>");
document.write(b+"<br>");
document.write(n+"<br>");
</script>
</body>
</html>
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<html>
<head>
</head>
<body>
<script language="javascript">
var a=10,b=25;
document.write("a+b="+(a+b)+"<br>");
document.write("a*b="+(a*b)+"<br>");
document.write("a/b="+(a/b)+"<br>");
document.write("a%b="+(a%b)+"<br>");
document.write("3*5="+(3*5)+"<br>");
</script>
</body>
</html>
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<html>
<head>
</head>
<body>
<script language="javascript">
var a=10,b=20,c,d;
a++;
--b;
c= ++a + --b ;
d= a-- + ++b ;
document.write("a="+a+"<br>");
document.write("b="+b+"<br>");
document.write("c="+c+"<br>");
document.write("d="+d+"<br>");
</script>
</body>
</html>
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استفاده ازعملگرھای رﯾاضی در جاوا
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 در قبل و بعد از متغيير- -  و++ مفھوم

a

b

c

d

10

20

-

-

11
12
12
11

19
18
19
19

30
30
30

31
31
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<html>
<head>
</head>
<body>
<script language="javascript">
var s1="ali", s2="reza";
var a=10;
var k=a+s1
document.write("s1+s2="+(s1+"\t"+s2)+"<br>");
document.write("s1+a="+s1+a+"<br>");
document.write("k="+k+"<br>");
</script>
</body>
</html>
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<html>
<head>
</head>
<body>
<script language="javascript">
var t="My Srting";
document.write(t.bold()+"<br>");
document.write(t.fontcolor("red")+"<br>");
document.write(t.fontsize("40pt")+"<br>");
document.write(t.strike()+"<br>");
document.write(t.italics()+"<br>");
document.write(t.toUpperCase()+"<br>");
document.write(t.toLowerCase()+"<br>");
</script>
</body>
</html>

8

6

مفھوم جابجاﯾی در متغييرھای رشته ای

تعرﯾف متغيير مرجع و استفاده از تابع ھای مختلف در متغييرھای رشته ای
<html>
<head>
</head>
<body>
<script language="javascript">
var t="My Srting";
var a=t.bold().fontcolor("blue").italics().sub().fontsize("60pt");
document.write(a+"<br>"+t+"<br>")
document.write(t.bold()+"<br>");
document.write(t.fontcolor("red")+"<br>");
document.write(t.fontsize("40pt")+"<br>");
document.write(t.strike()+"<br>");
document.write(t.italics()+"<br>");
document.write(t.toUpperCase()+"<br>");
document.write(t.toLowerCase()+"<br>");
</script>
</body>
</html>
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استفاده از تابع ھای مختلف در متغييرھای رشته ای

طرﯾقه تعرﯾف و استفاده از آراﯾه ھا

9<script language="JavaScript">

var a=new Array(5);
a[0]="ali";
a[1]=true;
a[2]=3.14;
a[3]=2;
a[4]="book";
for(var i=0;i<5;i++)
document.write("<h4>"+a[i]+"<br>");
</script>
 برای تفکيک محتوی رشته و جاﯾگذاری در آراﯾه ھاsplit() استفاده از دستور

10 <SCRIPT language=JavaScript>

var str1="a,b,c,d,e,f";
var str2=str1.split(",");
document.write("<h4>"+str1+"<br>");
document.write(str2+"<br>");
</SCRIPT>

 برای مرتب سازیsort() استفاده از دستور

12

<SCRIPT language=JavaScript>
var str1="z,h,c,d,e,b";
var str2=str1.split(",");
document.write(str1+"<br>");
str2.sort();
for(var i=0;i<6;i++)
document.write(str2[i]+"<br>");
</SCRIPT>
 برای قبول ﯾا رد چيزیconfirm() استفاده از دستور

13

<SCRIPT language=JavaScript>
alert("salamo aleikom");
var t=confirm("are you sure?");
document.write(t);
</SCRIPT>

 برای درﯾافت ﯾک رشته ﯾا عددprompt() استفاده از دستور

14

7

<SCRIPT language=JavaScript>
var t=prompt("please enter any things");
document.write(t);
</SCRIPT>

www.freebay.ir

نماﯾش آراﯾه ھا

11 <SCRIPT language=JavaScript>
var str1="a,b,c,d,e,f";
var str2=str1.split(",");
document.write("<h4>"+str1+"<br>");
for(var i=0;i<6;i++)
document.write(str2[i]+"<br>");
</SCRIPT>

 برای ثبت آراﯾه ھاfor استفاده از حلقه

zdsrabvfe
15

<SCRIPT language=JavaScript>
var a=new Array(10);
for(var i=0;i<10;i++)
a[i]=prompt("please enter number=");
a.sort();
for(var i=9;i>=0;i--)
document.write(a[i]+"<br>");
</SCRIPT>

16

<SCRIPT language=JavaScript>
var r=prompt("please enter radius=");
var p=3.14;
var s=p*r*r;
3
var v=2*p*r;
document.write("the masahat="+s+"<br>"+"mohit="+v);
</SCRIPT>
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برنامه ای بنوﯾسيد که ﯾک عدد را گرفته و مشخص کند فرد است ﯾا زوج

<script language="javascript">
var a;
var b;
a=prompt("Please enter a number?");
b=a%2;
if(b==0)
document.write("Your number is even.");
else
document.write("Your number is Odd.");
</script>
18 <script language="javascript"> .برنامه ای بنوﯾسيد که بر اساس اعداد روزھای ھفته نام روز را چاپ کند
var a=prompt("Please Enter number of week?");
if(a==1)
a="SAT";
else if(a==2)
a="SUN";
else if(a==3)
a=" MON";
else if(a==4)
a="THE";
else if(a==5)
a="WED ";
else if(a==6)
a="THU";
else if(a==7)
a="FRI";
else
a="The wrong Number";
document.write(a);
</script>
8
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.برنامه ای بنوﯾسيد که شعاع داﯾره را گرفته و محيط و مساحت آنرا محاسبه کند

19

Function

<html>
<head>
<script language="javascript">
function test()
{ document.write("hello function"); }
</script>
</head>
<body>
<script language="javascript">
test();
</script>
</body>
</html>

طرﯾقه استفاده از توابع

20

<html>
<head>
<script language="javascript">
function test(n)
{ n*=10 ; document.write("The function calculate="+n) }
</script>
</head>
<body>
<script language="javascript">
var n=prompt("Enter Number");
20
test(n);
document.write("<br>The primary number
is="+n)
</script>
</body>
</html>

21 <HTML>
<HEAD>
<SCRIPT language=javascript>
function masahat(r)
{var s=3.14*r*r;return s;}
function mohit(r)
{ var p=2*3.14*r;return p;}
</SCRIPT>
<BODY>
<SCRIPT language=javascript>
var r=prompt("enter shoa");
var s=masahat(r);
var p=mohit(r);
document.write("masahat="+s+"<br>")
;
document.write("mohit="+p);
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
9

.تابعی بنوﯾسيد که محيط و مساحت داﯾره را محاسبه کنيد

3
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طرﯾقه استفاده از توابع

< <= > >= != ==
&&(and)
||(or) !(not)

عملگرھا

3<5 T -1!=1 T !(3>2) T

p p&&q p||q !p
T
T
T F
F
F
T F
T
F
T T
F
F
F T
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T

مزاﯾای استفاده از زﯾر برنامه

 مصرف بھينه حافظه-3 اشکال زداﯾی آسانتر-2 خواناﯾی برنامه-1
عدم استفاده از کدھای تکراری-4

.برنامه ای بنوﯾسيد که فاکتورﯾل را محاسبه کند

5
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22 <html>
<head>
<script language="javascript">
function fact(n)
{var f=1 ;
for (var i=1; i<=n; i++)
f=f*i ;
return f ; }
</script>
</head>
<body>
<script language="javascript">
var n=prompt("Enter number n");
var f=fact(n);
document.write("Factorial of "+n+"="+f);
</script>
</body>
</html>
23 <html>
<head>
<script language="javascript">
function fact(n)
{var f=1 ;
for (var i=1; i<=n; i++)
f=f*i ;
return f ;}
</script>
</head>
<body>
<script language="javascript">
var n=prompt("Enter number n");
var r=prompt("Enter number r");
var f=fact(n)/(fact(n-r) * fact(r));
document.write(f);
</script>
</body>
</html>

(3<2 && 10>7)||(1-<3)

.برنامه ای بنوﯾسيد که تابع زﯾر را محاسبه کند

( nr
8

5

(

p
T
T
F
F

=

n!
(n-r)!*r!

ليست روﯾدادھا

onBlur
onClick
onDblClick

زمانی اتفاق می افتد که تمرکز از شی خارج شده باشد.
زمانی اتفاق می افتد که روی شی کليک شود.

زمانی اتفاق می افتد که روی شی دوبار کليک شود.

onFocus
onKeyDown
onKeyPress

زمانی اتفاق می افتد که تمرکز روی شی قرار گيرد.
زمانی اتفاق می افتد که کليدی پاﯾين نگه داشته شود.

زمانی اتفاق می افتد که کليدی فشرده شود.

onKeyUp
onMouseDown

زمانی اتفاق می افتد که کليدی رھا شود.
زمانی اتفاق می افتد که دکمه ماوس زده شود.

زمانی اتفاق می افتد که اشاره گر ماوس بر روی شی حرکت کندonMouseMove .
زمانی اتفاق می افتد که اشاره گر ماوس وارد محدوده شی شودonMouseOver .
زمانی اتفاق می افتد که اشاره گر ماوس از محدوده شی خارج شودonMouseOut .
در زمان بارگذاری فرم اجرا ميشود) .در داخل تگ (body
onLoad
طرﯾقه صدازدن تابع در تگ HTML

></a
روش اول
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روش دوم)فقط برای کليک کردن(

متن شی

>“

نام تابع

”= نام روﯾداد ”<a href=”#

><a href”#”onClick=”test()”>click bar </a
> </aمتن شی >“ نام تابع <a href”javascript:
> </aمتن شی >“ <a href”onClick

>24 <html
><head
>"<script language="javascript
)(function test
};)"{alert("you clicked
)(function test1
};)"{alert("you Dubleclicked
></script
></head
><body
><a href="#" onClick="test()">click here </a
><Br
><a href="#" onDblClick="test1()">Doubleclick here </a
></body
></html
)"Open(“http://www.yahoo.com”,”yahoo”,”toolbar=0,width=400,height=400
>25 <html
><head
>"<script language="javascript
)(function test
{open ("http://www.yahoo.com","yahoo","toolbar=0 , width=400 ,
})"height=400
></script
></head
>")(<body onLoad="test
></body
></html
11

(Global) متغيرھای سراسزی
 تعرﯾف کنيم متغيير سراسزی خواھد بود و در طول برنامه از بين نخواھد رفت بلکه ممکن است ارزشfunction  قبل ازhead اگر متغير را در تگ
.عددی آن تغيير کند

26 <html>
<head>
<script language="javascript">
var x=20;
function f1()
{
x++;
alert ("X in F1 is: "+x);
}
function f2()
{
x=x*10;
alert ("X in F2 is: "+x);
}

www.freebay.ir

</script>
</head>
<body >
<script
language="javascript">
f1();
f2();
</script>
</body>
</html>
(Table Function) تابع جدول

27 <html>
<head>
<script language="javascript">
function printRow(name,age,brithday)
{document.write("<TR><TD>",name,"</TD><TD>",age,"</TD><TD>",brithday,"</TD></
TR>");}
</script>
</head>
<body >
<table border=2 , bordercolor="red">
<script language="javascript">
printRow("Ali",19,"1370/10/20");
printRow("poua",25,"1364/10/15");
printRow("maryam",16,"1378/05/25");
</script>
</table>
</body>
</html>
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ﯾکی از وﯾژه گيھا ی جاوا اسکرﯾپت اﯾنست که ميتواند دارای چندﯾن پارامتر ورودی باشد بدون اﯾنکه پارامترھا در زمان نوشتن تابع
مشخص شده باشند در اﯾن حالت نياز به نوشتن پارامترھای ورودی در ھنگام تعرﯾف تابع نمی باشد.
جاوا اسکرﯾپت برای تشخيص اﯾن موضوع که از چند پارامتر باﯾد استفاده کند از صفتی بنام  lengthاستفاده مينماﯾد که تعداد
پارامترھای ورودی را مشخص می نماﯾد.ھمچنين جاوا اسکرﯾپت صفت دﯾگری بنام  argumentsدارد که ميتوانيم به کمک آن به
پارامترھای ورودی بشکل زﯾر دسترسی داشته باشيم.
نماد پارامترھای ورودی

]Functionname.arguments.[index
تعداد پارامترھای ورودی

Functionname.arguments.length
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مثال برای مفاھيم length,arguments
>28 <html
><head
>"<script language="javascript
)( function sum
{
;var result=0
)for (i=0; i<sum.arguments.length ; i++
;]result=result+sum.arguments[i
;)alert(result
}
></script
></head
> <body
><form
>")<input type="Button" value="calculations1" onClick="sum(10,20
>")<input type="Button" value="calculations2" onClick="sum(3,4,5
>")<input type="Button" value="calculations3" onClick="sum(3,6,8,9

></form
></body
></html
i0=3,i1=6,i2=8,i3=9

]sum.arguments.[i
)Sum(3,6,8,9
sum.arguments.length =4
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:توابع تبدﯾل

parseInt

()رشته عددی

تبدﯾل به عدد صحيح

parseFloat ()رشته عددی

تبدﯾل به عدد اعشار

eval ()رشته شامل اعداد و عملگر

محاسبه اعداد و عملگرھا

( )کادر متنیTextbox دسترسی به محتوﯾات

کادر، <form> اﯾن شی ميتواند شامل اشياء دﯾگری از قبيل،  استdocument در جاوا اسکرﯾپت ھر صفحه نشان دھنده ﯾک
برای دسترسی به صفت، ساختار اشياء در جاوا اسکرﯾپت به صورت سلسله مراتبی ميباشد. دگمه ھا و غيره باشد، متنی
.( ﯾک شی مانند کادر متنی باﯾد از اشياء رده باالتر شروع کرد تا به اﯾن صفت رسيدvalue) مقدار

document.form.Textfield.value

30
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<html>
<head>
</head>
<body >
<form name="myform">
<input type="text" name="mytext">
</form>
<a href="#" onClick="alert(document.myform.mytext.value)">click here </a>
</body>
</html>
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29 <html>
<head>
</head>
<body >
<script language="javascript">
var a="123ha";
document.write("123ha="+parseInt(a)+"<br>")
var b="35.5bcm";
document.write("35.5bcm="+parseFloat(b)+"<br>")
var c="3*5-4+7/8";
document.write("3*5-4+7/8="+eval(c)+"<br>")
//((3*5)-4)+(7/8))=11+0.875=11.875
</script>
</body>
</html>

 با کليک کردن در جای دﯾگر صفحهalert  و نماﯾش درج بصورتtextboxدرج در
32 <html>
<head>
</head>
<body >
<form name="myform">
enter some text: <input type="text" name="text1" onChange="alert(text1.value)">
</form>
</body>
</html>

33 <html>
<head>

 دﯾگرtextbox  ھای جداگانه و محاسبه مجموع ﯾا تفاضل آن درtextbox  عدد در2 درج

<script language="javascript">
function add(a,b)
{var c=parseInt(a)+parseInt(b);
myform.text3.value=c;return c;}
function sub(a,b)
{var c=parseInt(a)-parseInt(b);
myform.text3.value=c;return c;}
</script>
</head>
<body>
<form name="myform">
enter number :<input type="text" name="text1"><br>
enter number :<input type="text" name="text2"><br>
result :<input type="text" name="text3"><br>
<input type="button" name="Sub" value="Sub" onClick="sub(text1.value,text2.value)">
<input type="button" name="Add" value="Add" onClick="add(text1.value,text2.value)">
</form>
</body>
</html>
15
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 دﯾگرtextbox  درtextbox کپی محتوﯾات ﯾک
31 <html>
<head>
</head>
<body >
<form name="myform">
enter some text: <input type="text" name="text1"><br>
copy to:<input type="text" name="text2"><br>
<input type="button" value="copy"
onClick="document.myform.text2.value=document.myform.text1.value">
</form>
</body>
</html>

select طرﯾقه استفاده از دستور

34 <html>
<head></head>
<body>
<form name="myform">
<select name="myselect">
<option value="first">1</option>
<option value="second">2</option>
<option value="thrid">3</option>
<option value="forth">4</option>
</select>
</form>
<a href="#" onClick="alert(document.myform.myselect.value)">check selection list</a>
</body>
</html>

<html>
<head>
<script language="JavaScript">
function fill(k)
{
for(var i=1;i<=k;i++)
{
var n=document.myform.myselect.length;
document.myform.myselect[n]=new Option("item"+i);
document.myform.myselect[n].text="item"+i;
}
document.myform.myselect[1].selected=true;
}
</script>
</head>
<body onLoad="fill(10)">
<form name="myform">
<select name="myselect">
<option value=""></option>
</select>
</form>
</body>
</html>
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35

37 <html>
<head>
<script language="JavaScript">
function fill()
{
var n=document.myform.myselect.length;
document.myform.myselect[n]=new Option("text"+(n));
document.myform.myselect[n].text=document.myform.mytext.value;
document.myform.mytext.value="";
}
function showitems()
{
alert(document.myform.myselect.options.selectedIndex);
}
</script>
</head>
<body>
<form name="myform">
<select name="myselect" onChange="showitems()">
<option value=""></option>
</select>
plaese enter:<input type="text" name="mytext">
<input type="button" name="button1" value="Add"
onClick="fill(mytext)">
</form>
</body>
</html>
17

www.freebay.ir

36 <html>
<head>
<script language="JavaScript">
function fill()
{
var n=document.myform.myselect.length;
document.myform.myselect[n]=new Option("text"+(n));
document.myform.myselect[n].text=document.myform.mytext.value;
document.myform.mytext.value="";
}
</script>
</head>
<body>
<form name="myform">
<select name="myselect">
<option value=""></option>
</select>
plaese enter:<input type="text" name="mytext">
<input type="button" name="button1" value="Add" onClick="fill(mytext)">
</form>
</body>
</html>

38 <html>
<head>
<script language="JavaScript">
function fill()
{
var n=document.myform.myselect.length;
document.myform.myselect[n]=new Option("text"+(n));
document.myform.myselect[n].text=document.myform.mytext.value;
document.myform.mytext.value="";

}
function showitems()
{
alert(document.myform.myselect.options.selectedIndex);
}
</script>
</head>
<body>
<form name="myform">
<select name="myselect" onChange="showitems()">
<option value=""></option>
</select>
plaese enter:<input type="text" name="mytext">
<input type="button" name="button1" value="Add" onClick="fill(mytext)">
<input type="button" name="button1" value="Change" onClick="Change()">
</form>
</body>
</html>
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}
function Change()
{
var n=document.myform.myselect.options.selectedIndex;
document.myform.myselect[n]=new Option("text"+(n));
document.myform.myselect[n].text=document.myform.mytext.value;
document.myform.mytext.value="";

39 <html>
<head>
<script language="JavaScript">
function WichRadio()
{

}
</script>
</head>
<body>
<form name="myform">
<input type="radio" name="myradio" value="best">best<br/>
<input type="radio" name="myradio" value="very">very<br/>
<input type="radio" name="myradio" value="good">good<br/>
<input type="radio" name="myradio" value="bad">bad<br/>
<input type="button" value="click" onClick="alert(WichRadio())">best<br/>
<a href="#" onClick="alert(WichRadio())">Select Your Choice</a>
</form>
</body>
</html>

40
<html>
<head>
<script language="JavaScript">
function big()
{
document.myform.mytext.value=document.myform.mytext.value.toUpperCase();
}
function small()
{
document.myform.mytext.value=document.myform.mytext.value.toLowerCase();
}
</script>
</head>
<body>
<form name="myform">
<input type="text" name="mytext" ><br/>
<input type="button" value="Big" onClick="big()"><br/>
<input type="button" value="Small" onClick="small()">
</form>
</body>
</html>
19
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for(var i=0;i<document.myform.myradio.length;i++)
if(document.myform.myradio[i].checked)
var t=document.myform.myradio[i].value;
return t;

42 <html>
<head>
<script language="javascript">
var t=false;
function check(field)
{
if(t==false)
{
for(var i=0;i<field.length;i++)
field[i].checked=true;
t=true;
return "uncheck all";
}
else
{
for(var i=0;i<field.length;i++)
field[i].checked=false;
t=false;
return " check all";
}
}
</script>
</head>
<body>
<form name="myform">
<input type="checkbox" name="chk"value="1">c++<br>
<input type="checkbox" name="chk"value="2">delphi<br>
<input type="checkbox" name="chk"value="3">c#<br>
<input type="checkbox" name="chk"value="4">vb.net<br>
<input type="checkbox" name="chk"value="5">pascal<br>
<input type="button" name="mybutton"value="checkall"
onClick="myform.mybutton.value=check(myform.chk)">
</form>
</body>
</html>

20

www.freebay.ir

41 <html>
<head></head>
<body>
<form name="myform">
<input type="checkbox" name="chk" value="one">your choice <br>
</form>
<a href="#"onClick="alert(myform.chk.checked?'yes':'no')">chek me</br>
</body>
</html>

43
<html>
<head>
<script language="javascript">
function check(field)
{
var count=0;
for(var i=0;i<field.length;i++)
if(field[i].checked==true)
count++;

}
</script>
</head>
<body>
<form name="myform">
<input type="checkbox" name="list"value="1">java<br>
<input type="checkbox" name="list"value="2">html<br>
<input type="checkbox" name="list"value="3">js<br>
<input type="checkbox" name="list"value="4">asp<br>
<input type="checkbox" name="list"value="5">vbscript<br>
<input type="button" value="count" onClick="check(myform.list)">
</form>
</body>
</html>
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alert("you selected "+count+" items");

44
<html>
<head>
<script language="javascript">
function set(field)
{
myform.txtfocus();
}
function check(field)
{
if(field.value=="")
alert("you must enter a text");
field.focus();
}
</script>
</head>

</form>
</body>
</html>
<html> 45
<head>
123
<script language="JavaScript">
function chekform(field1,field2)
456
{
var t=true;
s1=new String;
s2=new String;
s1=field1.value;
s2=field2.value;
if(s1.length<8)
alert("Your password must be 8 character");
if(s1!=s2)alert("Your password is incurrect");
}
</script>
</head>
<body onLoad="set(myform.txt)">
<pre>
<form name="myform" action="target.html" method="post"onSubmit="return
chekform(myform.pass,myform.conf)">
Password <input type="password" name="pass">
<br>Confirm Password <input type="password" name="conf"><br>
<input type="submit" >
</form>
</pre>
</body>
</html>
22
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<body onLoad="set()">
<form name="myform" action="target.htm "method="post">
<input type="text" name="txt"onBlur="check(myform.txt)"><br>
<input type="submit">

