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  پیشگفتار

ایجاد  HTMLصفحات وبی که از متن هاي ساختمند  در سال هاي نه چندان دور، وب مکان بسیار سرد و کسل کننده اي بود.

شده بودند تنها به نمایش یکسري اطالعات اکتفا می کردند. تنها راه تعامل کاربران با صفحات این بود که بر روي لینکی 

  کلیک کرده و منتظر بارگذاري یک صفحه جدید می ماندند. حتی فکر آن روزها هم عذاب آور است! 

دسکتاپ عمل کرده و می توانند بی درنگ به تمامی رویدادهاي  اما امروزه بسیاري از سایت ها همچون برنامه هاي کاربردي

  صفحه همچون کلیک پاسخ بدهند. و همه این ها به لطف موضوع جزوه اي که هم اکنون در دست دارید است: جاوااسکریپت!

ري و ویژگی ن ها، جلوه هاي بصیشخود را لبریز از انیم HTMLجاوااسکریپت زبانی است که با کمک آن می توانید صفحات 

هاي تعاملی کنید. این زبان امکاناتی را فراهم می آورد تا صفحه وب شما بتواند به عملیات کاربري که در تعامل با آن هاست 

  فورا پاسخ بدهد. مانند کلیک بر روي یک لینک، پر کردن یک فرم و حرکت نشانگر ماوس بر روي صفحه. 

وجود در صفحه دسترسی داشته و حتی در صورت نیاز دست به تغییراتی در آن ها م اجزا به کمک این زبان خواهید توانست به 

  .بزنیدمطابق میل خود 

 Javascript در طراحی صفحات وب که هسته اصلی آن ها را jQuery و Ajax استفاده روز افزون از تکنولوژي هایی همچون

  .وب دارد افزوده است توسعهدستی در  تشکیل می دهد به اهمیت یادگیري این زبان قدرتمند براي هرکس که

جزوه پیش رو که در راستاي برگزاري دوره هاي آموزشی طراحی وب به همت انجمن علمی مهندسی فناوري اطالعات 

آشنا خواهد  محبوب و کاربرديدانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل تهیه شده است شما را با بسیاري از ویژگی هاي این زبان 

  کرد. 

 Professional  Javascript for Webاین جزوه از روي یکی از مشهورترین و جامع ترین کتب آموزشی جاوااسکریپت یعنی 

Developers  نوشتهNicholas C.Zakas.(نیکالس سی زاکاس) و تجربیات شخصی تالیف و ترجمه شده است  

از تهیه جزوه اي که هم اکنون در دستان شماست  ذکر این نکته نیز ضروري است که ترجمه، تخصص اینجانب نبوده و هدف

از این رو این جزوه نیز خالی از اشکال و  نبوده است. »زکَاةُ الْعلْمِ نَشْرُه«جامه عمل پوشاندن به حدیث شریفجز هم چیزي 

و پیشنهادات خود با ایمیل شود به منظور گزارش اشکال و بیان نظرات، انتقادات اشتباه نیست. لذا از تمامی خوانندگان تقاضا می

  مکاتبه فرمایند. ahmadbadpey@gmail.comاینجانب به آدرس 

،  طراحی طرح روي جلد و همچنین به خاطر ویرایش و صفحه آرایی حسین بیـديدر پایان از تمامی دوستانم علی الخصوص 

آران و بیدگل و تمامی دوستانی که با  دانشگاه پیام نور مرکز علمی مهندسی فناوري اطالعاتاعضاي محترم انجمن  تمامی

را فراهم  جزوهاعتماد به بنده و حضور گرم خود در دوره هاي آموزشی برگزار شده موجبات دلگرمی و انگیزه براي تهیه این 

  کنم.آوردند صادقانه و صمیمانه تشکر می

  1391 فروردین -احمد بادپی
  موالي متقیان، علی(علیه السالم) می فرمایند:

 م ْ ل  ع ْ ل ا   ه  ی َ ل ع  َ ر ظَ ح ً دا  ب  ع   ه َّ ل ل ا لَ  ذَ  ر َ أ ا  َ ذ ِ   إ

.یاد����ن ���وم �ی سازد  و  دا�ش و  ��وا�د �نده ای را � رذا�� �سا�د، او را از ع�م و�د � گاه �دا 
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III 

  ����ت

  I ....................................................................................................................................... شگفتاریپ

  1 ........................................................ اصطالحات و میمفاه با ییآشنا : 1فصل 

  2 ......................................................................................... وب تحت یسینو برنامه يها زبان انواع

  3 .................................................................................................... جاوا و پتیجاوااسکر يها تفاوت

  4 .................................................................................................. پتیجاوااسکر دهنده لیتشک  اجزا

DOM4 ................................................................................................................................. سند يگرا یش مدل ؛  

BOM4 ............................................................................................................................. مرورگر يگرا یش مدل ؛  

  4 .................................................................................................. پتیجاوااسکر يادیبن يها یژگیو

  7 ................................................................. ها داده وانواع رهایمتغ : 2فصل 

  8 ............................................................................................................... پتیجاوااسکر در رهایمتغ

  8 .......................................................................................................................... رهایمتغ يرنامگذا

  10.............................................................................................................................. يدیکل کلمات

  10......................................................................................................................... شده رزرو کلمات

  10................................................................................................................... یاصل يها داده انواع

  Undefind ............................................................................................................................................. 11 داده نوع

  Null ..................................................................................................................................................... 11 داده نوع

  Boolean ..............................................................................................................................................12 داده نوع

  Number ...............................................................................................................................................12 داده نوع

  String ..................................................................................................................................................12 داده نوع

  12................................................................................................................................. انواع لیتبد

  13................................................................................................................................................... رشته به لیتبد
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  13..................................................................................................................................................... عدد به لیتبد

  14........................................................................................................ انواع لیتبد يبرا Type Casting از استفاده

  17 .......................................................... مرورگرها در پتیجاوااسکر : 3فصل 

  javascript ........................................................................................................18 یخارج يها لیفا

  19 ................................................................................ یخارج و یخط درون صورت به کدها يریکارگ به يها تفاوت

  20........................................................................................صفحه در <script> تگ دادن قرار مکان

  21........................................................................... یمیقد يمرورگرها از ها پتیاسکر کردن یمخف

  22..................................................................................................................................... یابیخطا

  25 ..................................................... پتیدرجاوااسکر ها هیآرا با کار : 4فصل 

  Array.......................................................................................26 کالس از استفاده با ها هیآرا جادیا

  26.............................................................................................................. هیآرا طول آوردن بدست

  27.................................................................................................................... رشته به هیاآر لیتبد

  27.................................................................................................................... هیآرا به رشته لیتبد

  28............................................................................................ ها هیآرا به دیجد ریمقاد کردن اضافه

  28................................................................................................. هیآرا از یخاص عناصر برگرداندن

  28...................................................................................................... صف و پشته به ها هیآرا لیتبد

  29................................................................................................................... ها هیآرا يساز مرتب

  31.................................................................................................... هیآرا يها انهیم در درج و حذف

  33 .................................................... پتیدرجاوااسکر ها رشته با کار : 5فصل 

  String .................................................................34 کالس از استفاده با) رشته( يا رشته ایاش جادیا

  34....................................................................... خاص تیموقع کی در موجود کاراکتر آوردن بدست

  34............................................................................................................................رشته دو الحاق

  34 ............................................................................................................................ ها رشته الحاق يبرا+  عملگر

  35......................................................................... رشته در خاص کاراکتر کی تیموقع آوردن بدست
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  35.......................................................................................................................... ها رشته سهیمقا

  36.......................................................................................... گرید رشته از يا شتهر ریز کردن جدا

toUpperCase() و() toLowerCase ................................................................................................37  

  39 ........................................................  )ساخته شیپ( یدرون يایاش : 6فصل 

  Math ..................................................................................................................................40 یش

  max() .................................................................................................................................. 40. و ()min. يمتدها

  41.......................................................................................................................... دیمف توابع گرید

  43............................................................................................ پتیجاوااسکر در زمان و خیتار با کار

  45 ...................................................... مرورگر يگرا یش مدل ؛BOM : 7فصل 

ِBOM 46............................................................................................................................ ست؟یچ  

  window ...............................................................................................................................46 یش

  46..................................................................................................................... ها پنجره يدستکار

  47.......................................................................................... دیجد يها پنجره کردن باز و شیمایپ

  System Dialog .............................................................................................................48 يها پنجره

  statusbar ........................................................................................................................49 تیخاص

  Intervals ............................................................49  و Timeouts يمتدها قیطر از کدها مکرر ياجرا

  history ................................................................................................................................50 یش
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انواع زبان هاي این فصل ابتدا به این فصل اختصاص به بررسی مفاهیم و اصطالحات رایج موجود در جاوااسکریپت دارد. در 

برنامه نویسی تحت وب خواهیم پرداخت و سپس تفاوت هاي اصلی زبان هاي جاوااسکریپت و جاوا را شرح خواهیم داد. در 

  ادامه نیز به هسته هاي تشکیل دهنده جاوااسکریپت پرداخته و با کاربردهاي هر یک از آن ها آشنا خواهیم شد.

 آشنایی با مفاهیم و اصطالحات

 فصل یک
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  آشنایی با مفاهیم و اصطالحات                                          

 

2 
1 

  امه نویسی تحت وب انواع زبان هاي برن

 و1کامپیوتر هاي کاربر .را به دو دسته اصلی تقسیم می کننددر شبکه اینترنت  موجودهمانطور که می دانید کامپیوتر هاي 

   .تقسیم بندي می شوند 4و تحت سرور 3زبان هاي برنامه نویسی تحت وب نیز به دو دسته تحت کاربر .2سرور کامپیوتر هاي

  

 در واقع براي .اجرا می شوند کامپیوترهاي مشتريزبان هایی هستند که بوسیله مرورگر و فقط بر روي زبان هاي تحت کاربر 

از این دست  JAVASCRIPTو  HTML ،CSS زبان هایی همچون .نیازي نیستها اجراي این گونه زبان ها به سرور

می  5اایست سایت هاي ایت هاي با محتواي ثابت که اصطالحا به آن هااز این زبان ها معموال به تنهایی براي ایجاد س .هستند

  .گویند استفاده می شود

در مقابل این زبان ها ، زبان هاي تحت سرور وجود دارند که براي اجرا نیاز به سرور ها داشته و می بایست براي اجرا حتما بر 

و  PHP ،ASPیی همچون را دارند. زبان ها 6ارتباط با پایگاه دادهبرقراري اینگونه زبان ها امکان  .روي سرور ها قرار بگیرند

JSP گفته  7پویاسایت هاي پویا که اصطالحا به آن ها  ياز این زبان ها براي ایجاد سایت هاي با محتوا .از این دست هستند

   .می شود استفاده می شود

ارائه  ١٩٩۵مهم برنامه نویسی وب و تحت کاربرمی باشد. این زبان اولین بار در سال  هاي یکی از زبان JavaScriptزبان 

  شد و وظیفه آن تنها ارزش سنجی عناصر فرم بود.

   

  
1
 Client  

2
 Server  

3 Client side 
4 Server side 
5
 Static 

6 Database 
7 Dynamic 
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   بادپی احمد – جاوااسکریپت کاربردي آموزش  

 

3 
1 

  تفاوت هاي جاوااسکریپت و جاوا

کار وب  این سوال که تفاوت زبان هاي جاوااسکریپت و جاوا چیست همواره یکی از دغدغه هاي بسیاري از توسعه دهندگان تازه

، تفاوت ++Cبه شمار می رود. جالب است بدانید صرفنظر از تشابه اسمی این دو زبان و تشابه نحو و دستورات آن ها با زبان 

  هاي بسیاري بین آن ها وجود دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

  گرا(شی جاوا یک زیان برنامه نویسی کامالOOP
به منظور  Sun MicroSystemتوسط شرکت  ) است که اولین بار1

خلق برنامه هاي کاربردي مستقل و قابل اجرا بر روي انواع سیستم هاي عامل ارائه شد. در حالی که جاوااسکریپت به 

LOOگرا(شی عنوان یک زبان شبه 
تنها یک فایل متنی ساده ارائه شد،  NetScapeکه اولین بار توسط شرکت ) 2

و براي اجرا می بایست در داخل صفحات کرد است که نمی توان از آن براي ایجاد برنامه هاي کامال مستقل استفاده 

HTML .و  هدر واقع کاربرد اصلی جاوااسکریپت در صفحات وب بود قرار گرفته و توسط مرورگرها تفسیر و اجرا شوند

ابلیت هاي تعاملی به صفحات وب استفاده می شود. البته نباید از ذکر این نکته نیز از آن تنها به منظور افزودن ق

JSPها و صفحات  Appletگذشت که در سال هاي اخیر امکان کاربرد برنامه هاي جاوا نیز در قالب 
در وب فراهم  3

 شده است.

 یداست یک زبان جاوا یک زبان کامپایلی است در حالی که جاوااسکریپت همان طور که از اسمش پ

که قبل از اجرا می بایست کامپایل شوند.  است. زبان هاي کامپایلی به زبان هایی گفته می شود (مفسري)اسکریپتی

زبان هاي اسکریپتی نیز به زبان هایی گفته می شود که مرحله کامپایل و اجرا آن ها جدا نبوده و در واقع کامپایل آن 

  یفه تفسیر برنامه هاي جاوااسکریپت بر عهده مرورگر است. وظ ها در زمان اجرا انجام می شود.

 هایی که به زبان هاي اسکریپتی نوشته می شوند اسکریپت می گویند. هبه برنام

  از تفاوت هاي مهم دیگر این دو زبان می توان به سبک تعریف متغیر ها در آن ها اشاره کرد. زبان هاي برنامه نویسی

  تقسیم می شوند. Loosely Typeو  Strongly Typeدو دسته زبان هاي  از لحاظ تعریف متغیر ها به

در زبان هاي با نوع قوي می بایست ابتدا نوع متغیرها را تعیین و سپس در برنامه از آن استفاده نمود. نوع این گونه 

ي مناسب خود به کار متغیر ها را نمی توان در طول اجرا برنامه تغییر داد و در صورتی که این متغیرها با عملگرها

از این دست زبان ها  javaو  ++Cنروند نتایج نادرست به دست می آیند و یا خطایی به وقوع می پیوندد. زبان هاي 

 هستند.

 ها و تعیین نوع داده آن ها نمی باشد. در این زبان ها تعیین ا نوع ضعیف نیازي به تعریف متغیردر مقابل در زبان هاي ب

ی فرآیند پردازش داده ها طنوع هاي داده به طور خودکار و بر حسب نیاز توسط خود زبان انجام می گیرد و بنابراین در 

از این  PHP و javascriptمی توان در هر مرحله به راحتی نوع داده ها را بررسی و تغییر داد. زبان هایی همچون 

 دست هستند.

  یادگیري جاوااسکریپت بسیار ساده تر از جاوا است. این به این خاطر است که همه آنچه شما به عنوان یک توسعه

است. با این حال چنانچه درك درستی از  HTMLدهند وب براي یادگیري جاوااسکریپت نیاز دارید درکی عمیق از 

 سهل و دلپذیر خواهد شد!برایتان جاوااسکریپت داشته باشید یادگیري جاوا نیز 

  
1
 Object Oriented Programming 

2Like Object Oriented 
3 Java Server Page 
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  جاوااسکریپت  تشکیل دهنده اجزا 

DOM
  گراي سندشی ؛ مدل 1

DOM  یکی ازAPI2 براي زبان هاي ها (رابط برنامه نویسی (HTML  وXML شمار می رود.ه ب  

DOM امکان کنترل آن ها براي  و نمایش می دهد 3موجود در یک صفحه وب را به صورت درختی از گره ها تمام عناصر

 و یا جایگزین جابجااضافه،  حتی حذف،به را می توان گره ها را DOMبا استفاده از  .توسعه دهندگان وب را فراهم می آورد

  .کرد

BOM
 گراي مرورگرشی ؛ مدل 4

و  IEکه به عنوان یکی از ویژگی هاي منحصر به فرد مرورگرهاي  HTMLهاي ساخته شده براي  APIیکی دیگر از 

Netscape  نیز شناخته می شودBOM .است  

  براي دسترسی و دستکاري ویژگی هاي پنجره یک مرورگر می توان استفاده کرد. BOMاز 

تواند کارهایی همچون جابجایی پنجره ها و تغییر متن موجود در نوار وضعیت  می BOMبا استفاده از  توسعه دهندگان وب

  .د انجام دهندنندارصفحه (سند)  محتواي تشکیل دهندهمرورگر و دیگر کارهایی که ارتباط مستقیمی با 

  :با پنجره ها و فریم ها سر و کار داشته و می توان از طریق آن کارهاي زیر را انجام داد BOMمعموآل 

 اي هاز کردن پنجره بpopup. 

 توانایی بازکردن پنجره هاي جدید و تغییر اندازه و جابجایی و یا بستن آن ها. 

  و سیستم عامل کاربران همچون نوع، نسخه و...بدست آوردن اطالعاتی از مرورگر 

 بدست آوردن اطالعاتی در مورد سند و موقعیت صفحه اي که در مرورگر باز شده است. 

 صفحه نمایش کاربر 5اطالعاتی در مورد وضوحوردن بدست آ. 

  پشتیبانی ازcookieها. 

اشیا مانند  هر مرورگر ممکن است به صورتی متفاوت از آن پشتیبانی کند.، BOMبراي واحد استانداردي عدم وجود دلیل ه ب

window   وnavigator  است.صر به فردي براي آن ها تعریف کرده حمن خواصکه هر مرورگر متدها و  

  ویژگی هاي بنیادي جاوااسکریپت 

  :می پردازیم  javascriptاینک به چند مفهوم اصلی در زبان

 متغیر ها ، نام توابع ، عملگر ها و هر چیز  مانند نامهمه چیز یعنی  :است 6حساس به حروف جاوا اسکریپت

  testري با نامبا متغی Testمتغیري با نام   عنوان مثالبه  .نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس استدیگري 

 متفاوت است.

  
1
 Document Object Model 

2 Application Programming Interface 
3 Node 
4
 Browser Object Model 

5 Resolution 
6 Case Sensitive 
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 برخالف زبان هایی همچون  :یرها بدون نوع هستندمتغjava   وC در عوض  رها نوع خاصی نمی گیرند., متغی

مقدار "رها  تغیدر واقع م .تعریف شده و مقداري را به عنوان مقدار اولیه بپذیرد var یر می تواند با کلمه کلیديهر متغ

این ویژگی امکان  .نوعشان نیز مشخص می گرددیعنی در هنگامی که تعریف (مقداردهی) می شوند  هستند. "اگر

 تغییر نوع داده ذخیره شده در یک متغیر در هر نقطه اي از برنامه را فراهم می کند.

  یا ختم شوند  ; دستورات در جاوا اسکریپت می توانند به :در انتهاي هر دستور اختیاري است );(قرار دادن

با  را به عنوان پایان دستور در نظر خواهد گرفت. ر خطجاوا اسکریپت انتهاي ه،  ;چشم پوشی از در صورت  نشوند.

چون بعضی از مرورگرها از روش اول پشتیبانی نمی در انتهاي دستورات است.  ; استفاده از ، روش صحیح این حال

 کند و ممکن است در اجراي کدها دچار مشکل شوند.

  از روش هاي زبان هاي برنامه  می توان براي درج توضیحات در میان کدها :توضیحات در جاوا اسکریپتدرج

براي توضیحات چند  /*  */یا  براي توضیحات یک خطی  // استفاده نمود یعنی از  ++Cو  Cنویسی همچون 

 :خطی

//this is a single-line comment 

/* this is a multiline 

comment */ 
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در این فصل ابتدا با روش تعریف متغیرها و قوانین نامگذاري آن ها در جاوااسکریپت آشنا خواهیم شد و سپس انواع داده هاي 

. همچنین لیستی از کلمات کلیدي و رزرو شده که امکان استفاده از آن ها به عنوان نام متغیرها و کرد موجود را بررسی خواهیم

  ندارد را ارائه خواهیم کرد.توابع وجود 

همچنین در این فصل به مبحث بسیار مهم تبدیل انواع پرداخته و روش هاي تبدیل انواع گوناگون به یکدیگر را بررسی خواهیم 

  کرد.

 داده هامتغیرها وانواع 

 فصل دو
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  اسکریپتدر جاوا یرهامتغ

  تعریف می شوند. مانند: varر ها با کلمه متغی

Var  test ='ali'; 

  گیرد.را می 'ali'اعالن شده و مقدار اولیه  testدر این مثال متغیري با نام  

  گیرد.در نظر میرشته را  testیرها بدون نوع هستند مفسر جاوا اسکریپت خود به خود نوع چون متغ

  چند متغیر را همزمان تعریف کنیم: توانیم دو یاهمچنین می

var  test 1='ali' , test2='salam' ; 

  تعریف می شود ممکن است نوع یکسانی نداشته باشند. varباید توجه داشته باشیم متغیرهایی که با یک 

var  test_1='ali' , age=25; 

  مقدار اولیه نگیرند. متغیرها می تواننددر جاوااسکریپت  برخالف جاوا

var  test ; 

 هاي تغیرم این یکی از امتیازات .متفاوتی داشته باشند مقادیرهاي مختلف جاوا متغیرها می توانند در زمان برخالف

اي غیر می تواند باید یک مقدار رشتهبه عنوان مثال یک مت اسکریپت به شمار می رود.زبان جاوا بدون نوع در

  به مثال زیر دقت کنید:مقداردهی اولیه شده و سپس در ادامه برنامه به یک مقدار عددي تغییر کند. 

var  test ="hi" ; 

alert(test);   // hi 

test=55; 

alert(test);   // 55 

  هانامگذاري متغیر

  :شرایط زیر را داشته باشد تیرها می بایسنامگذاري متغ

 باشد.  $و یا یک عالمت ( _ ) underline اولین کاراکتر متغیر می تواند یک حرف , یک

 .تشکیل شوندو یا هر حرف و عددي  _، $د از نتوانبقیه کاراکترها می

  :هاي زیر صحیح هستندرتمام متغی

var  test ; 

var  $test ; 

var  $1 ; 

var  _$test2 ; 

متغیر از نظر نحوي، به این معنی نیست که می توانید از آن ها استفاده کنید. بهتر است در نامگذاري  البته صحت نام یک

  :متغیرها از یکی از قراردادهاي شناخته شده زیر تبعیت کنید
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 و حرف اول بقیه کلمات به صورت بزرگ نوشته می ین قرارداد، حرف اول متغیر کوچک : در ا1نشانه گذاري شتري

 شود. به عنوان مثال:

var myTestValue = 0, mySecondTestValue = “hi”; 

  شود. به و حرف اول بقیه کلمات به صورت بزرگ نوشته می نشانه گذاري پاسکال: در این روش حرف اول متغیر

 عنوان مثال:

var MyTestValue = 0, MySecondTestValue = “hi”; 

  نشانه گذاري مجارستانی: در این روش از یک یا دنباله اي از پیشوندها قبل از نشانه گذاري پاسکال براي تعیین نوع

 است. به عنوان مثال:به معنی رشته  sبه معنی عدد صحیح و  iیک متغیر استفاده می شود. به عنوان مثال کاراکتر 

var iMyTestValue = 0, sMySecondTestValue = “hi”; 

گذاري مجارستانی را نشان می دهد. ما در این جزوه از این وجود به منظور استفاده  در نشانهجدول زیر لیستی از پیشوندهاي م

  پیشوندها براي نامگذاري متغیرها استفاده کرده ایم.

  نمونه  پیشوند  نوع

  a aValues  آرایه

  b bFaound  بولین

  f  fValue  عدد اعشاري

  i  iValue  عدد صحیح

  fn  fnMethod  تابع

  o  oType  شی 

  s  sValue  رشته

از زبان هاي برنامه نویسی دیگر وجود ندارد) این  بسیاري(که در   javascriptیکی دیگر از امتیازات و یا شاید جذابیت هاي

   :کنیماعالن ، ار دهیاست که الزم نیست متغیر ها را قبل از مقد

var  sTest="hello"; 

sTest2=sTest + "world"; 

alert (sTest2);  // hello world 

  .قبل از مقداردهی اعالن نشده است  sTest2در مثال فوق متغیر 

نام  به همانیک متغیر سراسري برخورد می کند، می شوند , مقداردهی هاي که بدون اعالن، ره چنین متغیموقعی که مفسر ب

یرها آن شود همیشه قبل از به کارگیري متغبا این وجود پیشنهاد می  آن اختصاص می دهد.ایجاد کرده و مقداري را به 

  ها را اعالن کنید.

  
1 Camel Notation 
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  1کلمات کلیدي

این کلمات کلیدي معموال ابتدا یا انتهاي دستورات را  .می شناسد کلمات را به عنوان کلمات کلیدي تعدادي از پتیجاوااسکر

کلمات کلیدي به عنوان کلمات رزرو شده شناخته می شوند و نمی توان از آن ها به عنوان نام متغیر ها یا  .مشخص می کنند

  :شاهده می کنیددر زیر لیست کاملی از این کلمات را م .توابع استفاده نمود

Break   else   new   var 
Case   finally  return  void 
Catch   for   switch  while 
Continue  function  this   with 
Default  if   throw 
Delete  in   try 
Do   instanceof typeof 

  .روبرو خواهید شد Identifier expectedاگر از یکی از کلمات فوق براي نامگذاري متغیر ها یا توابع استفاده کنید با خطاي 

  2کلمات رزرو شده

کلمات رزرو شده نیز نمی توانند به عنوان نام متغیر ها و  .تعدادي از کلمات رزرو شده را نیز معرفی کرده است پتیجاوااسکر

  :لیست کاملی از این کلمات را در زیر مشاهده می کنید .استفاده شوندتوابع 

Abstract  enum  int  short 
Boolean  export  interface  static  
Byte  extends  long  super  
Char  final  native  synchronized  
Class  float  package  throws  
Const  goto  private  transient 
Debugger  implements   protected   volatile  
Double  import   public   

  اصلی انواع داده هاي

  :به شرح زیر وجود دارداصلی  دادهدر جاوا اسکریپت پنج نوع 

undefined  

null 

boolean 

number  

string 

یک که می تواند یک متغیر و یا  پارامتریک براي تشخیص نوع یک مقدار استفاده می شود. این عملگر  typeofعملگر از 

  و نوع آن را بر می گرداند.باشد را دریافت کرده مقدار 

  مقدار زیر را بر می گرداند:این عملگر یکی از پنج 

 undefined:  اگر متغیر از نوعUndefined .است  

 boolean:  اگر متغیر از نوعBoolean .باشد  

  
1 Keywords 
2 Reserved Words 
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 number:  اگر متغیر از نوعNumber باشد.  

 string:  اگر متغیر ازString .باشد 

 object:  اگر متغیر یک ارجاع یا از نوعnull باشد.   

  Undefindداده  نوع

به صورت پیش فرض از  نشودیه ولی مقدار دهی اول شودمتغیري که اعالن . می شود Undefinedاین نوع فقط شامل مقدار 

  . خواهد بود Undefined نوع

var  oTemp ; 

alert (typeof  oTemp) ;  // outputs "Undefined" 

 هم نشده است اعالن یري که اصآل قدار نمی گیرد با متغمتغیري که اعالن می شود و مکه  به این نکته توجه داشته باشید

را  undefinedمقدار  ،و براي هر دو متغیر ل نمی شودبین این دو تفاوتی قائ typeofهر چند که عملگر  .کامال متفاوت است

  ) تعریف شده است.oTemp2( در مثال زیر اگر چه فقط یکی از آن ها گرداند،برمی

var  oTemp ;  

alert (typeof  oTemp) ;  // outputs "undefined"  

alert (typeof oTemp2) ;  // outputs  "undefined" 

  :یک خطا رخ خواهد داداستفاده کنید  typeofبه وسیله ي هر عملگري به غیر از  oTemp2اگر از 

//make sure this variable isn’t defined 

//var oTemp2; 

//try outputting 

alert(oTemp2 == undefined); //causes error 

  است: uindefinedخروجی تابعی که در داخل بدنه خود مقداري را صراحتا برنمی گرداند نیز مقدار 

function Testfunc () { 

 // leave the function black 

} 

alert( TestFunc() == undefined ); //outputs “true” 

   Nullنوع داده 

  را می گیرد. null ویژه است که مقدار null نوع داده که فقط یک مقدار دارد،  دیگر

  :معادل یکدیگرنداین دو است و  nullیکی از مشتقات نوع  undefinedنوع  javascriptاز نظر 

alert(null == undefined); //outputs “true” 

 آن متغیر به یک متغیر نسبت داده می شود که تنها زمانی undefined دارند. متفاوتیمعانی اگر چه این دو معادل یکدیگرند اما 

باشد که وجود  داشته شی اياشاره به که است  null نوع از زمانی یک متغیراعالن شود ولی مقداردهی نشود. در حالی که 

  ندارد.
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  Booleanنوع داده 

فقط می تواند متغیري از این نوع و اي برنامه نویسی به شمار می رود داده در زبان ه انواع یکی از پرکاربردترین Booleanنوع 

در جاوا اسکریپت  ،بر خالف زبان هاي برنامه نویسی متداول اگر چه .به عنوان مقدار بپذیرد falseیا  trueیکی از دو مقدار 

false  به  0 (و براي استفاده در عبارت هاي بولی) برابر نیست اما در صورت لزوم 0باfalse به مثال هاي  .تبدیل خواهد شد

  :زیر توجه کنید

var bFound = true; 

var bLost = false; 

  Numberنوع داده 

 16بایتی و اعداد اعشاري  8 صحیح اعداداز این نوع داده می توان براي نمایش  این نوع نیز یکی از پرکاربردترین انواع است.

  .استفاده کردبایتی 

  :را دارد 55ي است و مقدار اولیه صحیحبه عنوان مثال متغیر زیر از نوع 

var iNum = 55; 

   :براي تعریف متغیرهاي اعشاري به صورت زیر عمل می شود

var fNum = 5.0; 

  Stringنوع داده 

کتر در یک رشته موقعیتی دارد. موقعیت اولین کاراکتر ااین نوع می تواند براي ذخیره صفر یا چندین کاراکتر به کار رود. هر کار

  صفر است.

) و براي تعریف یک  'کتر از ( امعموآل براي تعریف یک کار .) استفاده کنیم ") یا (  ' باید از ( رشته ايبراي تعریف یک متغیر 

   ) استفاده می شود. "رشته از ( 

var sColor1 = "blue"; 

var sColor2 = 'blue'; 

  تبدیل انواع

نیز از این قاعده مستثنی جاوا اسکریپت یکی از ویژگی هاي برجسته هر زبان برنامه نویسی قابلیت تبدیل انواع در آن است. 

اکثر انواع موجود در جاوااسکریپت از متدهایی براي تبدیل به  براي تبدیل انواع فراهم آورده است. نبوده و روش هاي ساده اي

  سایر انواع پشتیبانی کرده و توابعی سراسري براي تبدیل انواع به روش هاي پیچیده تر وجود دارد.
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  تبدیل به رشته 

اهم کرده است فر stringو  boolean ، numbersع اصلی یکی از جذابترین ویژگی هایی که جاوا اسکریپت در رابطه با انوا

به این معنی که داراي خاصیت ها و متدهاي مشترك و منحصر به فردي می  هستند، 1که آنها در اصل اشیاي کاذباین است 

  باشند.

  :استفاده نمود length.به عنوان مثال براي بدست آوردن طول یک رشته می توان از خاصیت 

var sColor = "blue" ; 

alert (sColor.length) ;   //outputs “4” 

  براي تبدیل به رشته دارند. ()tostring.متدي به نام  stringو boolean ،  numberسه نوع داده 

   :گرداندمیرا بسته به مقدار متغیر بر falseو  true رشته اي یکی از مقادیر Booleanهاي از نوع این متد براي متغیر

var bFound = false; 

alert(bFound.toString()); //outputs “false” 

  :رداندرشته اي حاوي آن عدد را بر می گ numberاین متد براي متغیر هاي از نوع 

var iNum1 = 10; 

var fNum2 = 10.0; 

alert(iNum1.toString()); //outputs “10” 

alert(fNum2.toString()); //outputs “10” 

  به عددتبدیل 

  :اسکریپت دو متد براي تبدیل انواع غیر عددي به عددي فراهم کرده استجاوا

 praseInt() 
 parseFloat() 

 توجه کنید که حروف  :نکتهI  وF باید به صورت حرف بزرگ نوشته شوند. 

  ردانند.را بر می گ NaNاین متد ها فقط بر روي رشته هاي حاوي عدد کار می کنند و بر روي بقیه انواع مقدار 

 را برمی NaNصورت مقدار  کتر رشته شروع می کند اگر عدد بود آن را بر می گرداند در غیر اینااز اولین کار ()parseInt.متد 

کتري غیر عددي برسد. به عنوان مثال این متد عبارت اکند تا اینکه به کاردا میکتر ادامه پیاتا آخرین کار این روند گرداند.

"123red"  گرداند.برمی 123را به صورت  

var iNum1 = parseInt(“1234blue”); //returns 1234 

var iNum3 = parseInt("22.5");   //returns 22 

var iNum4 = parseInt("blue");   //returns NaN 

البته در این متد اولین کتر شروع به جستجو می کند. او از اولین کار عمل کرده ()parseIntنیز مثل   ()parseFloatمتد 

  .گرداندبه همان صورت برمیآن را کتر نقطه حساب نمی شود و اکار

  
1 Pseudo-Objects 
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شناخته می شود و عملیات تبدیل  کاراکتر بی ارزشکتر نقطه در رشته وجود داشته باشند دومین نقطه به عنوان ااگر دو کار

   :متوقف می شود. مثال ها

var fNum1 = parseFloat(“1234blue”);   //returns 1234.0 

var fNum3 = parseFloat(“22.5”);   //returns 22.5 

var fNum4 = parseFloat(“22.34.5”);    //returns 22.34 

var fNum6 = parseFloat(“blue”);       //returns NaN 

  براي تبدیل انواع Type Castingاستفاده از 

در  type castingسه نوع براي تبدیل انواع وجود دارد.  Type Castingدر جاوااسکریپت امکان استفاده از روشی موسوم به 

  :اسکریپت وجود داردجاوا

 Boolean () 

 Number () 

 String () 

 غیریک عدد  کارکتر، اي شامل حداقل یک رشتهپارامتر دریافتی اش، بر می گرداند که را  trueمقدار زمانی  ()Booleanتابع 

یکی از  صفر یا اي تهی، عدد رشته که پارامتر دریافتی اشبر می گرداند نیز زمانی را  falseمقدار باشد. شی  و یا یکاز صفر 

  :باشد null و undefined مقادیر

var b1 = Boolean(“”);      //false – empty string 

var b2 = Boolean(“hi”);        //true – non-empty string 

var b3 = Boolean(100);    //true – non-zero number 

var b4 = Boolean(null);    //false - null 

var b5 = Boolean(0);      //false - zero 

var b6 = Boolean(new Object());   //true – object 

  .اما تفاوت هایی هم داردرا انجام می دهد  ()parseFloatو  ()parseIntکاري شبیه  ()Numberتابع 

تا اولین کاراکتر بی ارزش بر می فقط را  دریافتی آرگومان ()parseFloatو  ()parseIntهاي متداگر به یاد داشته باشید  

- میرا بر NaNبراي این رشته مقدار  ()Numberاما کاربرد متد  .تبدیل خواهند کرد 4.5به  ”4.5.6“مثال رشته  .ندگرداند

   .امکان تبدیل به یک عدد را ندارد، ()Numberاز نظر متد در کل، گرداند زیرا این رشته 

یا  ()parseInt خود، براي استفاده از یکی از توابع  ()Numberعدد را داشته باشد متد یک امکان تبدیل به  رشته اياگر 

parseFloat() تابعحاصل اجراي در مثال زیر  .تصمیم می گیرد Number() براي انواع داده ها را نشان می دهد:  

Number(false)   0 

Number(true)   1 

Number(undefined)   NaN 

Number(null)   0 

Number(“5.5”)   5.5 

Number(“56”)     56 

Number(“5.6.7”)   NaN 

Number(new Object())  NaN 

Number(100)   100 
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  :د به عنوان رشته بر می گرداندچیزي را که می گیرهمان است که  ()Stringساده ترین تابع هم 

var s1 = String(null); //    ”null” 
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و قرار دادن آن ها در صفحه  استفادهآشنا شدیم می خواهیم طریقه  پتیجاوااسکرحال که تا حدودي با بسیاري از مفاهیم پایه 

را فراهم کرده که در ادامه با آن  <script>در صفحات تگی به نام  پتیجاوااسکربراي استفاده از  HTML .را بررسی کنیم

  .آشنا خواهیم شد

 جاوااسکریپت در مرورگرها

 فصل سه
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 languageصفت  .گیردصفت را بیا سه دو  ،می شود و می تواند یک  استفادهصفحه  headعموما از این تگ در داخل تگ 

و  شخص می کندرا م پتیجاوااسکرکه مکان یک فایل خارجی  srcصفت اختیاري  ،بان استفاده شده را تعیین می کندکه نوع ز

کند و باید برابر عبارت  را مشخص می پتیجاوااسکریک فایل خارجی  MIME TYPEکه نوع  typeصفت 

text/javascript مقدار صفت  .قرار داده شودlanguage  معموال برابرjavascript  یا یکی از نسخه هاي آن مثالjavascript 

ها آخرین نسخه موجود این زبان را در نظر می چشم پوشی شود ، مرورگر javascript(اگر از صفت  .تعیین می شود 1.3

  )د.نگیر

شود در این  استفادهنیز  srcنوشته می شوند اما در صورتی که همزمان از صفت  <script>در داخل تگ  پتیجاوااسکرهاي کد

  :ت کنیدبه مثال زیر دق .را نادیده می گیرند <script>هاي داخل تگ ها کدصورت معموال مرورگر

<html> 

<head> 

 <title>Title of Page</title> 

 <script language=”JavaScript”> 

  var i = 0; 

 </script> 

 <script language=”JavaScript” 

src=”../scripts/external.js”></script> 

</head> 

<body> 

 <!-- body goes here --> 

</body> 

</html> 

درون تگ اسکریپت اول به صورت  .داده شده است نشانهاي جاوااسکریپت در صفحه مثال هر دو نوع تعریف کددر این 

 javascriptبه یک فایل خارجی  )2(به روش کدهاي خارجی دوم <script>ها پرداخته است و در تگ به تعریف کد 1خطی

  .اشاره شده است

  javascriptفایل هاي خارجی 

ي جاوااسکریپت کدهاآن ها درواقع فایل هاي متنی ساده حاوي  .جاوااسکریپت فرمت بسیار ساده اي دارندفایل هاي خارجی 

به عنوان مثال به تکه کد  .استفاده شود نباید ي scriptدقت کنید که در فایل هاي خارجی جاوااسکریپت از هیچ تگ  .هستند

  :زیر دفت کنید

  
1 inline 
2 external 
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<html> 

<head> 

 <title>Title of Page</title> 

 <script language=”JavaScript”> 

  function sayHi() { 

   alert(“Hi”); 

  } 

 </script> 

</head> 

<body> 

 <!-- body goes here --> 

</body> 

</html> 

مورد را به صورت زیر در صفحه ذخیره کرده و آن  external.jsرا در فایلی خارجی مثال به نام  ()sayhiمی توانیم خود تابع 

  :کنیمنظر الحاق 

<html> 

<head> 

 <title>Title of Page</title> 

 <script language=”JavaScript” src=”external.js”></script> 

</head> 

<body> 

 <!-- body goes here --> 

</body> 

</html> 

  خارجیو  درون خطیبه صورت  هاتفاوت هاي به کارگیري کد

؟ هر براي به کارگیري کدهاي جاوااسکریپت استفاده کنیمخارجی  و چه موقع باید از روش درون خطیش چه موقع ما باید از رو

درون  چند که قانون سفت و سختی براي استفاده از هر یک از روش هاي فوق وجود ندارد اما به دالیل زیر استفاده از روش

  :نمی رسدمناسب به نظر خطی 

 ن هر کسی می تواند با باز کرد :امنیتsource  ،حفره هاي امنیتی آن پی برده را ببیند و چه بسا به  کدهاصفحه شما

 از آن ها سوءاستفاده کند. و

  این است که فایل هاي خارجی خارجی  یکی از مزیت هاي استفاده از روش :مرورگرهاذخیره شدن در حافظه

فراخوانی و حافظه  از، ذخیره شده و در دفعات بعد 1جاوااسکریپت پس از اولین بارگذاري در حافظه نهان مرورگر

  .استفاده خواهند شد

 چنانچه شما بخواهید از یک کد در چندین صفحه وب استفاده کنید مطمئنا استفاده از روش اول  :2هانگه داري کد

ل استفاده موجب افزایش کد نویسی و در نتیجه حجم صفحه خواهد شد اما می توانیم از روش دوم براي چندین فای

  .کنیم

  
1 cache 
2 Code Maintenance 
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  در صفحه <script>مکان قرار دادن تگ 

و براي اري شده صفحه قرار گیرد تا به موقع بارگذ headباید در قسمت  پتیجاوااسکرها و توابع تعریفی بوسیله کدمعموال 

توابع از قبل تعریف شده صدا  ،آن ها هایی که درمعموال کد .باشند فراخوانیصفحه آماده استفاده و  bodyاستفاده در قسمت 

   .گیرند قرار می bodyزده می شوند در قسمت 

ي داخل آن به محض بارگذاري قسمتی از صفحه در کدهاموجب اجراشدن  bodyدر داخل قسمت  <script>قراردادن تگ 

  :براي مثال به تکه کد زیر دقت کنید .مرورگر خواهد شد

<html> 

<head> 

 <title>Title of Page</title> 

 <script language=”JavaScript”> 

  function sayHi() { 

   alert(“Hi”); 

  } 

 </script> 

</head> 

<body> 

 <script language=”JavaScript”> 

  sayHi(); 

 </script> 

 <p>This is the first text the user will see.</p> 

</body> 

</html> 

قبل از  alertدقیقا قبل از نمایش هر گونه متنی در صفحه اجرا خواهد شد. به این معنی که پنجره  ()sayHi تابعدر کد فوق 

اصال  پتیجاوااسکرهاي فراخوانی متداین روش براي  .اجرا خواهد شد This is the first text the user will seeمتن 

  :مثال .استفاده کرد 1رویدادکنترلگر هاي ن از آ پیشنهاد نمی شود و می بایست به جاي

<html> 

<head> 

 <title>Title of Page</title> 

 <script language=”JavaScript”> 

  function sayHi() { 

   alert(“Hi”); 

  } 

 </script> 

</head> 

<body> 

 <input type=”button” value=”Call Function” onclick=”sayHi()” /> 

</body> 

</html> 

  
1 Event Handler 
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 .فراخوانی می شود ()sayHiایجاد شده است که در صورت کلیک بر روي آن تابع  inputدر اینجا دکمه اي با استفاده از تگ 

   .، تعیین می کندرویداد رخ داده پاسخ دهد باید بهکه را  رویداديدر اینجا کنترلگر  onclickصفت 

ي اجرا هم می شوند ممکن است در این صورت توابعی که از هاي جاوااسکریپت به محض بارگذارزآنجایی که کدنکته اینکه ا

در مثال قبل با عوض کردن جاي تگ هاي  .که در این صورت یک خطا رخ خواهد داد فراخوانی شونددارند نقبل وجود 

<script>  خواهد دادیک خطا رخ:  

<html> 

<head> 

 <title>Title of Page</title> 

</head> 

<body> 

 <script language=”JavaScript”> 

  sayHi(); 

 </script> 

 <p>This is the first text the user will see.</p> 

 <script language=”JavaScript”> 

  function sayHi() { 

   alert(“Hi”); 

  } 

 </script> 

</body> 

</html> 

به دلیل بارگذاري  .است فراخوانی شدهکه تعریف شود تابع قبل از این ادر صورت اجراي کد فوق یک خطا رخ خواهد داد زیر

  دوم ایجاد نشده است در دسترس نخواهد بود. <script>تگ تا زمانی که  ()sayHiتابع کدها از باال به پایین، 

  هاي قدیمیاسکریپت ها از مرورگرمخفی کردن 

از آن مهمتر ، تعدادي  .ناسازگار هستند پتیجاوااسکرکنند که با  یی استفاده میمرورگرهاهنوز کاربران زیادي وجود دارند که از 

 تگهاي قدیمی از آنجایی که مرورگر .را در مرورگر خود غیر فعال کرده اند پتیجاوااسکرکاربران گزینه پشتیبانی از  زا

<script>  را نمی شناسند و نمی توانند آن را تفسیر نمایند در اکثر موارد به جاي تفسیر اسکریپت ، متن آن را در صفحه

   .نمایش می دهند

هاي قدیمی آن مرورگربا این کار  .قرار داد  HTMLپت ها را در داخل توضیحاتی، می توان اسکربراي جلوگیري از این مشکل

د می دانند که دستورات توضیحی که در بین دستورات ي جدیمرورگرهااز طرف دیگر  .ند دادرا نادیده گرفته و نمایش نخواه

هاي قدیمی تر است و لذا به تفسیر ي مخفی کردن اسکریپت از دید مرورگرمنظور شده اند تنها برا <script>آغازین و پایانی 

  .اسکریپت ادامه می دهند

را در  <--را در ابتدا و عالمت  --!>کافی است عالمت  HTMLدر سند همان طور که می دانید براي نوشتن یک توضیح 

  :به مثال زیر دقت کنید .انتهاي آن قرار دهید
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<script language=”JavaScript”><!-- hide from older browsers 

 function sayHi() { 

  alert(“Hi”); 

 } 

 //--> 

</script> 

 هاي سازگاز مرورگربراي جلوگیري از این که مفسر  /این دو  .که در انتهاي دستور فوق آمده دقت کنید /کاراکتر  به دو

عدم استفاده از این  .نکند استفاده شده است تفسیر پتیجاوااسکربه عنوان یک دستور را  <--عبارت  ،پتیجاوااسکربا 

  .موجب ایجاد یک خطا خواهد شد/  دو

براي کاربرانی که از  اما چگونه می توان .مگرفتیفرا زگار با جاوااسکریپت را ي ناسامرورگرهاروش مخفی کردن اسکریپت ها از 

 .استفاده کنیم <noscript>کار باید از تگی به نام  براي این ؟نند نیز مطلب جایگزینی نمایش دادها استفاده می کاین مرورگر

از طرف  .قرار داشته باشد ، نادیده می گیرند <noscript>ا که بین دستورات آغازین و پایانی ي سازگار هر چیزي رمرورگرها

ن دستور به سراغ دستورات بعدي (که توسط ایدیگر مرورگرهاي قدیمی این دستور را نمی شناسند و بنابراین آنرا نادیده گرفته و 

  :به مثال زیر توجه کنید .) می رونداحاطه شده اند

<html> 

<head> 

 <title>Title of Page</title> 

 <script language=”JavaScript”> 

  function sayHi() { 

   alert(“Hi”); 

  } 

 </script> 

</head> 

<body> 

 <script language=”JavaScript”> 

  sayHi(); 

 </script> 

 <noscript> 

  <p>Your browser doesn’t support JavaScript. If it did 

support JavaScript, you would see this message: Hi!</p> 

 </noscript> 

 <p>This is the first text the user will see if JavaScript is 

enabled. If 

JavaScript is disabled this is the second text the user will see.</p> 

</body>  

</html> 

  خطایابی

دستور خاصی از کدهاي جاوااسکریپت نباشند، پیغامی مبنی بر رخداد یک خطا را نمایش می  اجرايا قادر به زمانی که مرورگره

دشوار دهند. ما براي رفع خطاها به این پیغام ها نیاز داریم اما متاسفانه درك بسیاري از این پیغام ها در مرورگرهاي مختلف 

  جاوااسکریپت در مرورگرها مراجعه کنید: consoleاست. اغلب براي مشاهده پیغام ها می بایست به 
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  در مرورگرFireFox می توان از مسیر زیر به کنسول جاوااسکریپت دسترسی داشت 
FireFox Menu > Web Developer > Error Console 

  نیز امکان پذیر است. ctrl+shift+jاین کار با استفاده از میانبر 

  در مرورگرopera  این کار از مسیر زیر 
Tools > Advanced > Error Console 

  انجام می شود. ctrl+shift+oیا استفاده از میانبر 

  در مرورگرGoogle Chrome  نیز می توان از مسیر 

 Tools > Javascript Console < تصویر آچار

  به این بخش دسترسی داشت. ctrl+shift+jیا میانبر 

  در مرورگرInternet Explorer  براي مشاهده پیغام مربوط به خطاهاي رخ داده در صفحه می بایست بر روي آیکن

خطی از برنامه که خطا شماره زردرنگ موجود در گوشه پایین سمت چپ مرورگر کلیک کرد تا پنجره اي حاوي متن و 

 در آن رخ داده است باز شود. 

 

ی و نمایش پیغام ها در این مرورگر اطمینان حاصل کنید. براي فعال سازي البته قبل از هر چیز می بایست از فعال بودن خطایاب

 Disable Script Debugging (Internetابتدا گزینه  Tools > Internet Options > Advancedاین امکان در مسیر 

Explorer)  از حالت انتخاب شده خارج کرده و گزینه راDisplay a notification about every script error  را تیک

 بزنید:
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  پنجره اي به صورت زیر نمایش داده خواهد شد: ،پس از انجام موارد فوق، با هر بار رخداد یک خطا
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مهمترین ساختمان داده ها به شمار می روند. نقش آرایه ها در جاوااسکریپت نیز جز آرایه ها در همه زبان هاي برنامه نویسی 

است. در این فصل ابتدا به بررسی روش هاي ساخت آرایه ها و ویژگی هاي  براي ایجاد برنامه هاي انعطاف پذیر نیز انکارناپذیر

اصلی آن پرداخته و در ادامه در مورد نحوه دستکاري آن ها همچون اضافه، حذف، انتخاب و مترب سازي عناصر آرایه پرداخته 

  و به روش هاي تبدیل آرایه به رشته و بالعکس خواهیم پرداخت.

 کار با آرایه ها درجاوااسکریپت 

 فصل چهار
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 Arrayایجاد آرایه ها با استفاده از کالس 

وجود دارد که از آن براي ایجاد آرایه ها (که البته به عنوان  Arrayدر جاوااسکریپت بر خالف جاوا، کالس درون ساختی به نام 

  :کنیمنوع آرایه از دستورات زیر استفاده می  ازشی . براي ایجاد یک ) استفاده می شوددر نظر گرفته می شوندشی یک 

var aValues = new Array(); 

  :اگر از قبل تعداد عناصر آرایه مورد نظرتان را بدانید می توانید به شکل زیر عمل کنید

var aValues = new Array(20); 

  :براي مقداردهی خانه هاي آرایه به شکل زیر عمل می کنیم

var aColors = new Array(); 

aColors[0] = “red”; 

aColors[1] = “green”; 

aColors[2] = “blue”; 

   .در آرایه باال با هر بار اضافه کردن عنصر جدید به صورت خودکار به تعداد خانه هاي آن افزوده می شود

  :اگر شما از قبل مقادیري که قرار است درآرایه قرار بگیرند را بدانید می توانید به صورت عمل کنید

var aColors = new Array(“red”, “green”, “blue”); 

  :براي دسترسی به عناصر آرایه به صورت زیر عمل می شود

alert(aColors[1]); //outputs “green” 

  بدست آوردن طول آرایه 

ک واحد این مقدار همیشه ی .استفاده می شود length.براي مشخص کردن تعداد عناصر موجود در آرایه از خاصیتی به نام 

  .آخرین خانه آرایه استبیشتر از موقعیت 

  ؟پر کنیم طول آرایه چه خواهد بود را 25اگر درآرایه قبلی که سه عنصر داشت به یکباره موقعیت مثال 

  :خواهد بود 26پر خواهد کرد و طول آرایه هم برابر  nullرا با مقدار  24تا  3در این صورت جاوااسکریپت خانه هاي از 

var aColors = new Array(“red”, “green”, “blue”); 

alert(aColors.length); //outputs “3” 

aColors[25] = “purple”; 

aColors(arr.length); //outputs “26” 

  :بین هر عنصر از آرایه است به صورت زیر ,و عالمت )[ ](راه دیگر ایجاد یک آرایه استفاده از براکت ها 

var aColors = [“red”, “green”, “blue”]; 

alert(aColors.length); //outputs “3” 

aColors[25] = “purple”; 

alert(aColors.length); //outputs “26” 
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 خانه داشته باشند! 4294967295ها در جاوااسکریپت می توانند حداکثر آرایه :نکته  

  تبدیل آرایه به رشته

  :براي خروجی عناصر خود به صورت رشته اي که با کاما از هم جداشده اند پشتیبانی می کندآرایه ها از سه متد خاص 

var aColors = [“red”, “green”, “blue”]; 

alert(aColors.toString()); //outputs “red,green,blue” 

alert(aColors.valueOf()); //outputs “red,green,blue” 

alert(aColors.toLocaleString()); //outputs “red,green,blue” 

  .یکسان است فوقمی بینید که حاصل اجراي هر سه کد 

از هم جدا شده اند استفاده می شود. این  1براي الحاق عناصر یک آرایه که البته به وسیله یک جداکننده ()join.به نام  متدياز 

  :به مثال هاي زیر دقت کنید .ز عناصر وجود داردتابع یک آرگومان دارد که در واقع رشته اي است که بین هر یک ا

var aColors = [“red”, “green”, “blue”]; 

alert(aColors.join(“,”)); //outputs “red,green,blue” 

alert(aColors.join(“-spring-”)); //outputs “red-spring-green-spring-

blue” 

alert(aColors.join(“][“)); //outputs “red][green][blue” 

  تبدیل رشته به آرایه

؟ یه تبدیل کردرا هم می توان به طریق مشابه به آرا stringسوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا اشیایی از نوع 

  ! جواب مثبت است

ه ي رشته براي تبدیل دارد که یک آرگومان می گیرد که همانطور که حدس زدید جداکنند ()split.متدي به نام  stringشی 

  .به آرایه را مشخص می کند

  :هم جدا شده است می توانید به صورت زیر عمل کنید از ,ا ر شما رشته اي دارید که بحال اگ

var sColors = “red,green,blue”; 

var aColors = sColors.split(“,”); 

داند که هر عنصر آن شامل یکی از کاراکترهاي رشته ي  اگر هیچ جداکننده اي مشخص نشود ، این تابع آرایه اي را بر می گر

  :براي مثال .مورد نظر است

var sColors = “green”; 

var aColors = sColors.split(“”); 

alert(aColors.toString()); //outputs “g,r,e,e,n” 

  
1 separator 
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 اضافه کردن مقادیر جدید به آرایه ها

این تابع چندین آرگومان می گیرد و به آرایه جاري اضافه می کند و  .پشتیبانی می کنند ()concat.آرایه ها از متدي به نام 

  :به مثالهاي زیر دقت کنید .حاصل آن یک آرایه ي جدید خواهد بود

var aColors = [“red”, “green”, “blue”]; 

var aColors2 = aColors.concat(“yellow”, “purple”); 

alert(aColors2.toString()); //outputs “red,green,blue,yellow,purple” 

alert(aColors.toString()); //outputs “red,green,blue” 

  برگرداندن عناصر خاصی از آرایه

این تابع دو آرگومان می گیرد و از خانه  .براي برگرداندن عناصر خاصی از آرایه استفاده می شود ()slice.از تابعی به نام 

اگر فقط آرگومان اول منظور گردد این تابع عناصر از آن  .از آرگومان دوم را به آرایه جدیدي تبدیل می کند قبلا آرگومان اول ت

  :به مثال هاي زیر دقت کنید .آرگومان تا انتهاي آرایه را بر می گرداند

var aColors = [“red”, “green”, “blue”, “yellow”, “purple”]; 

var aColors2 = arr.slice(1); 

var aColors3 = arr.slice(1, 4); 

alert(aColors2.toString()); //outputs “green,blue,yellow,purple” 

alert(aColors3.toString()); //outputs “green,blue,yellow” 

  .را برمی گرداند m-1تا  nعناصر از خانه  arr.slice(n,m)در حالت کلی 

  یه ها به پشته و صفتبدیل آرا

 stackیکی از جذابترین ویژگی هاي آرایه در جاوااسکریپت امکان تبدیل کردن آنها به دیگر ساختمان داده هاي رایج همچون 

  .است queueو 

ز براي اضافه و حذف عناصر ا ()pop.و  ()push.در نظر بگیریم می توانیم به راحتی ازتوابع  stackاگر آرایه اي را به عنوان 

  .انتهاي آرایه استفاده کنیم

امکان حذف آخرین عنصر آرایه و برگرداندن آن به  ()pop.امکان اضافه کردن چندبن عنصر به آرایه و تابع  ()push.تابع 

به مثال هاي  .عنصري را که برمی گرداند از آرایه حذف می کند ()pop.البته تابع  .عنوان مقدار بازگشتی تابع را فراهم می کند

  :زیر دقت کنید
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var stack = new Array; 

stack.push(“red”); 

stack.push(“green”); 

stack.push(“yellow”); 

alert(stack.toString()); //outputs “red,green,yellow” 

var vItem = stack.pop(); 

alert(vItem); //outputs “yellow” 

alert(stack.toString()); //outputs “red,green” 

براي حذف و برگرداندن  ()shift.تابعی به نام  .جاوااسکریپت توابع دیگري براي دستکاري عناصر ابتدایی آرایه فراهم می کند

یک عنصر را به ابتداي آرایه اضافه کرده و بقیه عناصر  ()unshift.از طرف دیگر تابعی به نام  .عنصر اول آرایه استفاده می شود

  :عیت به جلو جابجا می کندرا یک موق

var aColors = [“red”, “green”, “yellow”]; 

var vItem = aColors.shift(); 

alert(aColors.toString()); //outputs “green,yellow” 

alert(vItem); //outputs “red” 

aColors.unshift(“black”); 

alert(aColors.toString()); //outputs “black,green,yellow” 

   :در شکل زیر نحوه عملکرد توابع فوق بر روي یک آرایه عددي نمایش داده شده است

 

  مرتب سازي آرایه ها

براي مرتب سازي عکس آرایه استفاده می  ()reverseتابعی به نام  .عناصر آرایه استفاده میشود 1از دو تابع براي مرتب سازي

  :مثال .شود

var aColors = [“red”, “green”, “blue”];  

aColors.reverse(); 

alert(aColors.toString()); //outputs “blue,green,red” 

در این صورت  .عناصر آرایه را به صورت صعودي بر حسب مقادیرشان مرتب می کند ()sort.از طرف دیگر تابعی به نام 

  :مثال .مرتب می شوندي کاراکتري شان کدهاعناصر آرایه بر حسب 

var aColors = [“red”, “green”, “blue”, “yellow”]; 

aColors.sort(); 

alert(aColors.toString()); //outputs “blue,green,red,yellow” 

  
1 ordering 
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  :در صورتی که عناصر آرایه اعداد باشند نتیجه کمی عجیب و غریب است

var aColors = [3, 32, 2, 5] 

aColors.sort(); 

alert(aColors.toString()); //outputs “2,3,32,5” 

به صورت پیش فرض عناصر آرایه را به صورت الفبایی (بر حسب کدهاي کاراکتري آن ها)  ()sort.همانطور که اشاره شد متد 

و به صورت صعودي مرتب می کند. چنانچه بخواهیم آرایه اي از اعداد را به صورت صعودي مرتب کنیم می بایست می بایست 

استفاده کنیم. خود این تابع مقایسه اي همیشه اي که در قالب یک آرگومان براي این متد فرستاده می شود از یک تابع مقایسه

ي اصلی براساس مقادیر بازگشتی این تابع انجام می ) گرفته، آن ها را با هم مقایسه کرده و آرایهa,bدو آرگومان(به عنوان مثال 

  شود.

  مقدار بازگشتی تابع مقایسه اي به یکی از سه صورت زیر است:

  (آرگومان اول) قرار بگیرد مقداري مثبت را برمی گرداند.aل از (آرگومان دوم) قبbچنانچه می بایست 

  تغییري نکند مقدار صفر را برمی گرداند. bو  aچنانچه می بایست مکان 

  قرار بگیرد مقداري منفی را برمی گرداند.  bقبل از  aچنانچه می بایست 

  بفرستیم آرایه به صورت صعودي مرتب خواهد شد: ()sort.به عنوان مثال در صورتی که تابع زیر را به عنوان آرگومان براي متد

function Compare(a,b){ 

 If(a>b){ 

  Return 1; 

 }else if (a<b){ 

  Return -1; 

 }else{ 

  Return 0; 

 } 

} 

  د داشت:دقت داشته باشید که بدنه تابع فوق را می توان به شکل زیر کوتاهتر و ساده تر کرد ضمن اینکه همان عملکرد را خواه

function Compare(a,b){ 

 Return a-b; 

} 

  در تابع مقایسه اي را عوض کنید. 1-و  1براي مرتب سازي آرایه به صورت عددي نزولی کافی است جاي 
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  حذف و درج در میانه هاي آرایه

هدف اصلی این تابع  .است ()splice.یکی از پیچیده ترین توابعی که در کار با آرایه ها مورد استفاده قرار می گیرد تابعی به نام 

   .درج یکسري عناصر درمیانه هاي آرایه است

  :آرایه و عمل درج پیشنهاد شده استمتد در رابطه با  استفاده از این راه هاي گوناگونی براي این

 براي این کار از دو پارامتر  .از این متد براي حذف عناصري از میانه هاي آرایه می توان استفاده کرد :عمل حذف

 ,arr.splice(0براي مثال  .موقعیت اولین عنصر و تعداد عناصر مورد نظر براي حذف :براي این تابع استفاده می شود

  .را حذف می کند arrدو عنصر اول آرایه اي به نام  (2

 موقعیت  :سه پارامتراستفاده کنید شما می توانید ازاین تابع براي درج عناصر جدید با استفاده از :درج بدون حذف

 .شروع ، تعداد عناصر حذفی و عناصر جدید براي درج

و  redعناصر  arr.splice(2, 0, “red”, “green”)براي مثال  .شما می توانید هر تعداد پارامتر براي درج را به این تابع بدهید

green را از خانه دوم در آرایه درج می کند.   

 شما می توانید از این تابع براي درج عناصر جدید در یک موقعیت مشخص همزمان با  :حذف درج عنصر همراه با

به  .موقعیت شروع حذف ، تعداد عناصر حذفی و عناصر جدید درجی :عمل حذف و استفاده از سه پارامتر استفاده کنید

را  greenو  redحذف کرده و مقادیر  ٢یک عنصر را از موقعیت  arr.splice(2, 1, “red”, “green”) عنوان مثال

 .) درج می کند2از همان موقعیت (
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این فصل به بررسی رشته ها در جاوااسکریپت می پردازد. در این فصل ابتدا به روش هاي ایجاد رشته ها در جاوااسکریپت 

خواهیم .. .پرداخته و سپس به توضیح روش هاي دستکاري آن ها همچون جداکردن زیر رشته ها، الحاق و مقایسه رشته ها و

  پرداخت.

 کار با رشته ها درجاوااسکریپت 

 فصل پنج
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  Stringرشته اي (رشته) با استفاده از کالس اشیا ایجاد 

 Hello Worldدستور زیر متغیري حاوي رشته  .(به اختصار رشته ها) استفاده می شودرشته اي اشیا از این کالس براي ایجاد 

  :را تولید می کند

var oStringObject = new String(“hello world”); 

از چندین متد نیز شی این  .دارند که تعداد کاراکتر هاي رشته را بر می گرداند length.خاصیتی به نام  stringاشیاي از نوع 

  :پشتیبانی می کند که در ادامه شرح خواهیم داد

  در یک موقعیت خاص  موجود بدست آوردن کاراکتر

charAt(): مثال .رشته اصلی را برمی گرداندگیرد و کاراکتر نظیر آن در  عددي را به عنوان آرگومان می:  

var oStringObject = new String(“hello world”); 

alert(oStringObject.charAt(1)); //outputs “e” 

  :استفاده کنید ()charCodeAt.گر چنانچه می خواهید به جاي خود کاراکتر کد کاراکتري آن را بدست آورید از متد 

var oStringObject = new String(“hello world”); 

alert(oStringObject.charCodeAt(1)); //outputs “101” 

  .است را بر می گرداند eکه معادل کد کاراکتري حرف  101این دستور مقدار 

  الحاق دو رشته

  :براي مثال .شود است که براي الحاق دو رشته استفاده می ()concat.متد دیگر 

var oStringObject = new String(“hello “); 

var sResult = oStringObject.concat(“world”); 

alert(sResult); //outputs “hello world” 

alert(oStringObject); //outputs “hello “ 

  .نیز براي الحاق دو رشته استفاده کرد +می توان از عملگر  ()concat.به جاي استفاده از متد 

 گر + براي الحاق رشته هاعمل

از عملگر + در جاوااسکریپت هم براي جمع اعداد و هر براي الحاق رشته ها استفاده می شود. رفتار این عملگر براساس نوع 

  عملوندها به صورت زیر تعیین می شود.

 .اگر هر دو عملوند عددي باشند حاصل جمع آن ها محاسبه خواهد شد 

  باشند حاصل، الحاق رشته دوم به رشته اول خواهد بود.اگر هر دو عملوند رشته اي 

  اگر یکی از عملوندها عددي و دیگري رشته اي باشد، عملوند عددي به رشته تبدیل شده و حاصل الحاق آن دو خواهد

 بود.
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  به مثال زیر دقت کنید:

var result1 = 5+5; 

alert(result1); // output 10 

 

var result2 = 5+”5”; 

alert(result2); // output “55” 

 

var result3 = “5”+”5”; 

alert(result3); // output “55” 

  بدست آوردن موقعیت یک کاراکتر خاص در رشته

 ()lastIndexOf.و  ()indexOf.براي تشخیص اینکه یک کاراکتر خاص در یک رشته هست یا نه می توان از متد هاي 

  .استفاده می شود

   .را بر می گردانند 1-صورت پیدانشدن مقدارشته دیگر را برمی گرداند که البته در یر رشته اي در ریت زهر دو این متدها موقع

کند ولی دیگري  ) شروع می0جستجو را از ابتداي رشته (موقعیت  ()indexOf.تنها تفاوت این دو تابع در این است که 

  :براي مثال .جستجو را از انتهاي رشته شروع می کند

var oStringObject = new String(“hello world”); 

alert(oStringObject.indexOf(“o”)); //outputs “4” 

alert(oStringObject.lastIndexOf(“o”)); //outputs “7” 

  .در عبارت باال فقط یکبار تکرار می شد هر دو این متد ها فقط یک مقدار رابر می گردانند Oدر صورتی که حرف 

می توان از یک آرگومان اختیاري دیگر نیز به منظور تعیین کاراکتري که عمل  ()lastIndexOf.و ()indexOf.در متدهاي

جستجو باید از آن شروع شود، استفاده کرد. به عنوان مثال درکد زیر عمل جستجو از چهارمین کاراکتر شروع می شود و در 

  شود:) برگردانده می a(یعنی موقعیت دومین  5نتیجه مقدار 

Var example = “I am a javascript hacker”; 

Alert(example.indexOf(‘a’,3));// output 5 

  مقایسه رشته ها 

گیرد.  است که براي مقایسه رشته ها مورد استفاده قرار می ()localeCompare.متد دیگري که براي رشته ها تعریف شده 

  ).است ++Cدر زبان  ()strcmp(این متد معادل تابع 

  :این تابع یک آرگومان رشته اي می پذیرد و یکی از سه مقدار زیر را بر می گرداند

 .گرداند را بر می 1-رشته اي کوچکتر از آرگومان باشد شی اگر  .1

 .گرداند را برمی 0اگر برابر باشند  .2

 .را بر می گرداند 1رشته اي بزرگتر باشد مقدار شی اگر  .3
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  :مثال ها

var oStringObject = new String(“yellow”); 

alert(oStringObject.localeCompare(“brick”)); //outputs “1” 

alert(oStringObject.localeCompare(“yellow”)); //outputs “0” 

alert(oStringObject.localeCompare (“zoo”)); //outputs “-1” 

  جدا کردن زیر رشته اي از رشته دیگر

  ()substring.و  ()slice. :تابع براي جدا کردن زیر رشته ها از رشته اصلی وجود دارددو 

 .تعیین می کند اهر دو این متد ها یک یا دو آرگومان را می پذیرند که آرگومان اول محل شروع و آرگومان دوم محل پایان ر

  ).زیر رشته نخواهد بودجز (البته خودآرگومان دوم 

   .رشته درنظر گرفته خواهد شدد طول دیده گرفته شوگر آرگومان دوم ناا

  :گرداند زیر رشته حاصل است چیزي که این دو متد بر می

var oStringObject = new String(“hello world”); 

alert(oStringObject.slice(3)); //outputs “lo world” 

alert(oStringObject.substring(3)); //outputs “lo world” 

alert(oStringObject.slice(3, 7)); //outputs “lo w” 

alert(oStringObject.substring(3,7)); //outputs “lo w” 

در حقیقت تفاوت آن ها در کار  و تابع بک کار را انجام می دهند ؟سوالی که دراینجا پیش می آید این است که چرا دقیقا این د

   .با آرگومان هاي منفی است

در حالی  .آرگومان منفی با طول رشته جمع شده و حاصل آن به عنوان آرگومان اصلی درنظر گرفته می شود ()slice.براي متد 

  ).(درواقع نادیده گرفته می شوند.مقادیر منفی به عنوان صفر درنظر گرفته می شود ()sustring.که براي تابع 

  :مثال ها

var oStringObject= new String(“hello world”); 

alert(oStringObject.slice(-3)); //outputs “rld” 

alert(oStringObject.substring(-3)); //outputs “hello world” 

alert(oStringObject.slice(3, -4)); //outputs “lo w” 

alert(oStringObject.substring(3,-4)); //outputs “hel” 

است درواقع دستور زیر اجرا  8جمع می شود که حاصل  3-طول رشته با در خط دوم از کد باال چون آرگومان منفی است 

  :میشود

oStringObject.slice(8);  

  :یعنی .اما در خط سوم آرگومان منفی صفر درنظر گرفته می شود .که از خانه هشتم رشته تا انتهاي آرایه را بر می گرداند

oStringObject.substring(0); 
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  :یعنی .به عنوان آرگومان دوم در نظرگرفته می شود 8در خط چهارم آرگومان دوم با طول رشته جمع شده و حاصل آن یعنی 

oStringObject.slice(3,8); 

  :ورت زیر محاسبه می شودو در خط پنجم حاصل به ص

oStringObject.substring(3,0); 

 ترتیب آرگومان ها در متدهاي :نکته.slice() و.substring()  اهمیتی ندارد. به عنوان مثال

به هر حال آرگومان کوچکتر به  تفاوتی نخواهند داشت. subString(6,3).با subString(3,6).حاصل

  عنوان حد ابتدایی و پارامتر بزرگتر به عنوان حد انتهایی در نظر گرفته می شود.

  

 نکته: در صورتی که آرگومان هاي ارسالی به متد هاي.slice() و.substring()  ،یکسان باشند

  برگردانده می شود. nullمقدار 

نیز براي جداکردن زیر رشته ها استفاده  می کند.این متد دو آرگومان می گیرد که اولی  ()substr.جاوااسکریپت از متدي به نام

در صورتی که آرگومان دوم ذکر موقعیت شروع و دومی طول زیر رشته اي که می خواهیم از رشته اصلی جدا کنیم خواهد بود. 

  نشود عمل جداکردن تا انتهاي رشته خواهد بود. به مثال زیر توجه کنید:

var myString = “javascript”; 

var mySubStr = myString.substr(0,4); 

alert(mySubStr); // output  “java” 

toUpperCase() و() toLowerCase  

براي تبدیل حروف رشته به حروف بزرگ یا کوچک استفاده می  ()toLowerCase.و  ()toUpperCase.از توابعی همچون 

  :شود که کار آن ها از روي اسمشان کامال مشخص است

var oStringObject= new String(“Hello World”); 

alert(oStringObject.toLocaleUpperCase()); //outputs “HELLO WORLD” 

alert(oStringObject.toUpperCase()); //outputs “HELLO WORLD” 

alert(oStringObject.toLocaleLowerCase()); //outputs “hello world” 

alert(oStringObject.toLowerCase()); //outputs “hello world”  
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 .کنند استفادهمی توانند از آن ها در برنامه هاي خود  توسعه دهندگانشامل تعدادي شی از پیش ساخته است که  پتیجاوااسکر

   .از روي آن ها ساخته شود شی اياین اشیا نداریم و الزم نیست  در واقع کالس هایی براي

 (پیش ساخته)1اشیاي درونی

 فصل شش
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  اشیاي درونی (پیش ساخته)                                           
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  Mathشی 

 استفادهاست که براي انجام محاسبات عددي و عملیات مربوط به ریاضیات  پتیجاوااسکریکی از اشیاي از پیش ساخته شده 

   .محاسبات را آسان می کنداین شی شامل یکسري خاصیت و متد است که انجام  .می شود

  ()max.و  ()min.متدهاي 

این متد ها هر تعداد پارامتر را می  .از این توابع براي پیداکردن کوچکترین و بزرگترین مقادیر از بین چند عدد استفاده می شود

  :توانند بپذیرند

var iMax = Math.max(3, 54, 32, 16); 

alert(iMax); //outputs “54” 

var iMin = Math.min(3, 54, 32, 16); 

alert(iMin); //outputs “3” 

 .اعداد می تواند استفاده شود maxو  minاین توابع براي جلوگیري از نوشتن برنامه هاي اضافی براي پیداکردن 

   .است که قدر مطلق اعداد گرفته شده را بر می گرداند ()abs.یکی از متد ها ، 

و  ()ceil.این توابع شامل  .ه براي گرد کردن اعداد اعشاري به صحیح مورد استفاده قرار می گیرندگروهی دیگر از متد ها ک

.floor()  و.round() هستند.   

  تابعround():  این تابع عدد گرفته شده را به عدد صحیح باالتر گرد می کند اگر قسمت اعشاري ا زنصف بیشتر یا

   .ه عدد صحیح پایین تر گرد می کندمساوي باشد و در غیر این صورت آن را ب

  تابعceil(): این تابع بدون در نظر گرفتن قسمت اعشاري آن را به کوچکترین عدد صحیح بعدي گرد می کند.  

 ع بتاfloor(): این تابع بدون در نظر گرفتن قسمت اعشاري آن را به بزرگترین عدد صحیح قبلی گرد می کند.   

  :به مثال هاي زیر توجه کنید

alert(Math.ceil(25.5));  //outputs “26” 

alert(Math.round(25.5)); //outputs “26” 

alert(Math.floor(25.5)); //outputs “25” 

  :روه دیگري از متد ها براي کار با مقادیر توانی وجود داردگ

log(): براي محاسبه لگاریتم طبیعی عدد گرفته شده به کار می رود.  

pow(): ه توان یک عدد به کار می رود که دو آرگومان می گیردبراي محاسب:   

var iNum = Math.pow(2, 10); 

sqrt(): :جذر یک عدد را حساب می کند    

var iNum = Math.sqrt(4); 

alert(iNum); //outputs “2” 

  :شامل متد هاي زیر نیز می باشد Mathشی 
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acos(x) , asin(x) , atan(x) , atan2(x, y) , cos(x) , sin(x) , tan(x)  

  است که براي تولید اعداد تصادفی بین ()random.که کاربرد زیادي هم دارد  Mathشی یکی دیگر از متد هاي مربوط به 

   .) مورد استفاده قرار می گیرد1و  0 (البته نه خود  1و0

  :یک محدوده خاص از فرمول زیر استفاده می شود البته براي تولید اعداد تصادفی در

number = Math.floor(Math.random() * total_number_of_choices + 

first_possible_value) 

  :به صورت زیر عمل می شود 10و  1به عنوان مثال یراي ایجاد مقادیر تصادفی بین 

var iNum = Math.floor(Math.random() * 10 + 1); 

  :تابع است که به صورت زیر نوشته می شودبهترین راه براي ایجاد مقادیر تصادفی استفاده از یک 

function selectFrom(iFirstValue, iLastValue) { 

 var iChoices = iLastValue – iFirstValue + 1; 

 return Math.floor(Math.random() * iChoices + iFirstValue); 

} 

//select from between 2 and 10 

var iNum = selectFrom(2, 10); 

  :براي مثال .تفاده از این تابع براي انتخاب یک عنصر تصادفی از آرایه بسیار آسان استاس

var aColors = [“red”, “green”, “blue”, “yellow”, “black”, “purple”, 

“brown”]; 

var sColor = aColors[selectFrom(0, aColors.length-1)]; 

  .واقع موقعیت آخرین عنصر می باشد است که در 1ي طول آرایه منهادر اینجا آرگومان دوم تابع ، 

  دیگر توابع مفید 

ها) استفاده  URIآدرس هاي اینترنتی(کدگذاري  براي ()encodeURIComponent.و  ()encodeURI. همچوناز توابعی 

تبدیل  این توابع به شما در .باشد spaceهمچون  نامعتبردر حالت کلی و صحیح یک آدرس نباید شامل کاراکترهاي  .می شود

  .آنها را بفهمند استفاده می شود مرورگرهانادرست و بی ارزش براي اینکه  اینترنتیکردن آدرس هاي  encodeکردن و 

    معموال براي آدرس هاي کامل (به عنوان مثال ()encodeURI.متد 

 http://learningjquery.ir/illegal value.htm  مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که دیگري براي قسمتی از (

   .مورد استفاده قرار می گیرد illegal value.htmآدرس ها همچون 

) ، /  :(همچون  تفاوت اصلی بین این دو تابع این است که تابع اول کاراکتر هاي خاصی که به عنوان جزئی از آدرس هستند

  :براي مثال .خواهد کرد encodeنمی کند درحالی که تابع دوم تمام کاراکتر هاي غیر استاندارد را  encodeو... را  ، ؟

var sUri = “http://www.wrox.com/illegal value.htm#start”; 

alert(encodeURI(sUri)); 

alert(encodeURIComponent(sUri)); 
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  :ال به صورت زیر خواهد شدحاصل اجراي کد با

http://www.wrox.com/illegal%20value.htm#start 

http%3A%2F%2Fwww.wrox.com%2Fillegal%20value.htm%23start 

  :کردن آدرس هاي اینترنتی استفاده می شود همچون decodeطبیعتا دو تابع براي 

 decodeURI() 

 decodeURIComponent() 

  :به عنوان مثال 

var sUri = “http%3A%2F%2Fwww.wrox.com%2Fillegal%20value.htm%23start”; 

alert(decodeURI(sUri)); 

alert(decodeURIComponent(sUri)); 

  :خواهد بودحاصل اجراي این کد به صورت زیر 

http%3A%2F%2Fwww.wrox.com%2Fillegal value.htm%23start 

http://www.wrox.com/illegal value.htm#start 

این تابع که شبیه به مفسر جاوااسکریپت کار می کند آرگومانی از نوع  .است ()evalد می آید نمآخرین تابعی که به نظر قدرت

براي  .به زبان جاوااسکریپت است و این تابع آن را همانند سایر برنامه ها اجرا می کندرشته می گیرد که در واقع یک برنامه 

  :مثال

eval(“alert(‘hi’)”); 

  :این تکه کد در حقیقت معادل دستور زیر است

alert(“hi”); 

   .به این تابع می رسد آرگومان آن را به عنوان یک دستور خیلی ساده تفسیر کرده و اجرا می کند پتیجاوااسکرموقعی که مفسر 

این به این معنی است که شما می توانید از داخل آرگومان هاي این تابع به تمام متغیرهاي خارج آن دسترسی داشته و از آن ها 

  :استفاده کنید 

var msg = “hello world”; 

eval(“alert(msg)”); 

براي  .صدا بزنید ()evalرا یک تابع تعریف کرده و سپس آن را خارج از تایع  ()evalهمچنین شما می توانید آرگومان تابع 

  :مثال

eval(“function sayHi() { alert(‘hi’); }”); 

sayHi(); 
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  پتیجاوااسکرکار با تاریخ و زمان در 

اطالعات از سیستم کاربر و نمایش آنها در صفحات وب است. همانطور که  جمع آوري، جاوااسکریپت قابلیت هاي جالبیکی از 

، می  Javascript به تنهایی قادر به انجام چنین کاري نیست اما با کمک زبانهاي دیگر تحت وب مانند HTMLدانید  می

ي مختلف، اطالعات مورد تواند تا حدودي این مشکل را برطرف کند. شئ هایی در جاوااسکریپت وجود دارند که توسط متدها

می باشد که به کمک آن می توانیم تاریخ و  Date، اشیاء نیاز را از سیستم گرفته و در اختیار کاربران قرار می دهند. یکی از این

زمان سیستم را هنگام اجراي کد دریافت کنیم، سپس آنرا نمایش دهیم و یا اینکه در یک متغیر ذخیره کنیم تا در صورت لزوم 

  :توان به شکل زیر عمل کرد از این نوع می شی ايبراي ایجاد آن بهره گیریم. از 

var d = new Date(); 

تا زمان و تاریخ کنونی را در خود نگه  01/01/1970روز  12:00:00تعداد هزارم ثانیه هاي گذشته از ساعت  ()Dateشی 

می باشد که این مقدار را بر می گرداند. به عنوان مثال به کد زیر نگاه  ()valueOf.این شی داراي متدي به نام  .داري می کند

  :کنید

<script type="text/javascript"> 

 var d=new Date(); 

 document.write(d.valueOf()); 

</script> 

  :حاصل اجراي کد فوق می تواند عددي به شکل زیر باشد

1269938333117 

بعضی از این متد  .از آن ها براي بدست آوردن جزئیات بیشتري از تاریخ و زمان استفاده نمود داراي متد هایی است کهشی این 

  :ها و خواص را در جدول زیر مشاهده می کنید
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که اختالف بین زمان محلی و زمان واحد  ()getTimezoneOffsetاز متدي به نام  Dateشی عالوه بر متد هاي فوق ، 

را براي وقت محلی ایران بر  ٢١٠به عنوان مثال این متد مقدار  .جهانی رابر حسب دقیقه بر می گرداند نیز پشتیانی می کند

 ) .دقیقه اي ساعت تهران نسبت به زمان واحد جهانی است ٣:٣٠(که همان اختالف  .می گرداند

  توضیحات  نام متد

getDate()  
روزي از ماه را بر می گرداند که می تواند مقداري از 

  .باشد 31تا  1

getMonth() 
 11تا   0گرداند که مقداري از ماهی از سال را بر می 

  می باشد

getFullYear()   عدد بر می گرداند 4سال را در قالب  

getHours()  
ساعتی از روز را بر می گرداند که می تواند مقداري 

  باشد 23تا  0از 

getMinutes()   است 59تا  0دقیقه را بر می  گرداند که مقداري از.  

getSeconds()   است 59تا  0گرداند که مقداري از ثانیه را بر  می  

getDay()  

روزي از هفته را بر می گرداند که می تواند مقداري 

  .باشد 6تا  0از 

  )sundayبه معنی  6(

getTime() 
را  1/1/1970تعداد میلی ثانیه هاي گذشته از تاریخ 

  بر می گرداند

valueOf() 
را  1/1/1970تعداد میلی ثانیه هاي گذشته از تاریخ 

  بر می گرداند

toString() 
رشته اي حاوي اطالعاتی همچون مخفف نام روز 

  .. را بر می گرداند..جاري ، ماه جاري و
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BOM  به عنوان یکی از اجزاي اصلی و ابتدایی تشکیل دهنده جاوااسکریپت نقش مهمی در تعامل کاربران با بخش هاي

، مشخصات سیستم عامل و مرورگر و ... ایفا می 1تاریخچهگوناگون مرورگرها همچون بخش نمایش سند، فریم ها، پنجره ها، 

بررسی بخش هاي تشکیل دهنده آن و هر یک از خصوصیات آن ها  آشنا شده و سپس به BOMکند. ما در این بخش ابتدا با 

  خواهیم پرداخت.

  
1 history 

BOM؛ مدل شی گراي مرورگر 

 فصل هفت
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ِBOM چیست؟  

اشیایی که با پنجره ي  BOM .به منظور یادگیري و استفاده کارآمد از جاوااسکریپت بسیار اهمیت دارد BOMآشنایی با مفهوم 

  :زیرمانند شکل فراهم می کند. را مرورگر ارتباط و تعامل مستقیم دارند 

  

  و خصوصیات و متدهاي مربوط به آن ها می پردازیم: BOMاکنون به بررسی هر یک از اجزاي تشکیل دهنده 

 windowشی 

شی از این  تمامی پنجره هاي مرورگر را شامل می شود اما نه لزومآ محتوایی که در آن نمایش داده می شود. windowشی 

  استفاده می کنیم.ها رات بر روي پنجره تغییر اندازه و دیگر اث ،براي جابجایی 

  دستکاري پنجره ها

  :وجود دارد windowشی متد براي دستکاري پنجره مرورگر براي  شش

١. moveBy(dx,dy) 

در جهت عمودي جابجا می کند. عدد هاي منفی هم  yدر جهت افقی و به اندازه  xپنجره را نسبت به موقعیت کنونی به اندازه 

  مجازند. x,yبراي 

٢. moveTo(x,y) 

  می برد. مقادیر منفی نیز مجاز هستند. x,yگوشه باالي چپ مرورگر را به موقعیت 

٣. resizeBy(w,h) 

  کنونی تغییر می دهد. مقادیر منفی نیز مجازند. sizeنسبت به  hو ارتفاع آنرا به اندازه  wعرض پنجره مرورگر را به اندازه 

۴. resizeTo(w,h) 

  .نیستندمقادیر منفی مجاز تغییر می دهد.  hو ارتفاع آن را به  wعرض مرورگر را به 
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۵. scrollBy(dx,dy) 

  جابجا می کند. yو اسکرول عمودي را به اندازه  xاسکرول افقی را به اندازه 

۶. scrollTo(x,y) 

  مشخص می کند. yو  xاین متد مختصات جدید اسکرول هاي افقی و عمودي را به ترتیب با استفاده از آرگومان هاي 

   :مثال ها

window.moveBy(10, 20)  

   .به سمت پایین جابجا می کند 20pxپیکسل به سمت راست و  10pxپنجره را نسبت به مکان فعلی 

window.resizeTo(150, 300)  

  .تغییر می دهد 300pxو ارتفاع آن را به  150pxعرض پنجره را به 

window.resizeBy(150, 0)  

   .ض کنونی پنجره اضافه می کندبه عر 150pxفقط 

window.moveTo(0, 0)  

   .پنجره را به گوشه باال و سمت چپ صفحه نمایش هدایت می کند

  پیمایش و باز کردن پنجره هاي جدید 

  :می شود که چهار آرگومان می گیرد استفاده ()openبراي باز کردن پنجره هاي جدید با استفاده از جاوا اسکریپت از متد 

 آدرس صفحه  .1

 نام صفحه  .2

 رشته اي از ویژگی هاي  .3

  Booelanو یک مقدار  .4

عمومآ فقط از سه آرگومان اول استفاده می شود. اگر پنجره اي از قبل با نامی که براي آرگومان دوم انتخاب کرده اید وجود 

 تعییناگر آرگومان سوم  می شود.داشته باشد صفحه در آن پنجره باز خواهد شد , در غیر این صورت در پنجره اي جدید باز 

  نشود پنجره با تنظیمات پنجره اصلی مرورگر باز خواهد شد.

  :شته باشد که در زیر بیان می کنیمویژگی هاي آرگومان سوم مشخص می کند که پنجره ي جدید چه خصوصیاتی دا

  از هم جدا می شود. , مقدار دهی می شود و با =خصوصیات با 

  :قابل استفاده عبارتند از برخی از خصوصیات مجاز

 left: فاصله از چپ 

 top: فاصله از باال 

 width: پنجره عرض 

 height: پنجره ارتفاع 

 (Yes/No) resizable:  آیا پنجره قابل تغییر اندازه باشد یا خیر 
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 (Yes/No) scrollable(scrollbars)  :مشخص می کند آیا پنجره نوار اسکرول داشته باشد یا خیر 

 (Yes/No) toolbar  :آیا شامل نوار ابزار باشد. 

 (Yes/No) status  : آیا نوار وضعبت داشته باشد 

 (Yes/No) location  :آیا نوار آدرس داشته باشد.  

 .در رشته اي از خصوصیات نباید هیچ فضاي خالی وجود داشته باشد 

  دارد را داراست. windowشی ها و خاصیت هایی که را بر می گرداند که تمام متد windowي از نوع اشی  ()open.متد 

استفاده می شود. این متد فقط می تواند پنجره اي که توسط جاوا اسکریپت باز شده است  ()close.براي بستن پنجره از متد 

  ببندد نه پنجره ي اصلی. مستقیما را

  System Dialogپنجره هاي 

  چندین تابع براي نمایش پیغام و گرفتن جواب از کاربران را دارد. windowشی 

 alert():  این تابع یک آرگومان از نوع متن می گیرد و آن را در قالب یک پنچره کوچک که یک دکمهok  دارد

 :نمایش می دهد

<scritp type="text/javascript" > 

 alert('Hello world'); 

</script> 

  .آل براي نمایش یک پیغام به صورت هشدار استفاده می شوداز این پنجره معمو

  
 confirm(): تنها تفاوت این دو وجود یک دکمه  .این تابع هم مانند تابع باالستCancel جره ي باز شونده در پن

 .است

<scritp type="text/javascript" > 

 confirm('Are you sure ? ') ; 

</script> 

  .را بر می گرداند Falseمقدار  Cancelدن دکمه ي و در صورت ز Trueرا بزند مقدار  Okدر صورتی که کاربر دکمه 

  
 prompt():  پنجره ي این متد چهار قسمت دارد. دکمه يOk ، دکمه يCancel ، براي  کادر متنییک متن و یک

 .وارد کردن یک رشته توسط کاربر

1stwebdesigner.ir1stwebdesigner.ir

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir

http://1stwebdesigner.ir
http://1stwebdesigner.ir


   بادپی احمد – جاوااسکریپت کاربردي آموزش  

 

49
7 

  :این متد دو آرگومان می گیرد

 .عنوان سوال یا متنی که به کاربر نشان داده می شود .1

 کادر متنیمقدار پیش فرض براي  .2

<scritp type="text/javascript" > 

 Prompt('what is your name','Michael'); 

</script> 

 Cancelمی گرداند و در صورت زدن دکمه ي کادر متنی را بر را بزند تابع مقدار وارد شده در Okدر صورتی که کاربر دکمه ي 

  می گرداند.را بر Nullمقدار 

  

  statusbarخاصیت 

به نام هاي  اري را به کاربر نشان می دهد. هر چند که می توانیم از دو خاصیتاین قسمت پنجره فرآیند بارگذاري و پایان بارگذ

status  وdefaultStatus .همانطور که حدس زدید از خاصیت  براي تغییر آن استفاده کنیمStatus  براي تغییر متن

Statusbar  براي چند لحظه استفاده می شود در حالی که ازdefaultstatus  براي تغییرStatusbar  تا زمانی که کاربر در

   .استفاده می شودصفحه هست 

   :از کد زیر استفاده نمودر می دهد می توان ماوس را روي یک لینک قرا، ه اي نوار وضعیت مثآل وقتی کاربربراي تغییر لحظ

<a href="books.htm" onmouseover="window.status='Information on Wrox 

books.' 

">Books</a> 

  Intervals  و Timeoutsمتدهاي ها از طریق اجراي مکرر کد

  .از این دو تابع براي اجراي یک تکه کد بعد از بازه زمانی خاصی استفاده می شود

 setTimeouts:  کد گرفته شده را پس از عددي بر حسب میلی ثانیه اجرا می کند. در حالی کهIntervals  کد گرفته

 :شده را مکررآ بعد از مدتی بر حسب میلی ثانیه چندین بار تکرار می کند. این متد دو آرگومان می گیرد

 .باید اجرا شودکدي که  .1

  .شودکه باید بعد از آن کد اجرا  یمدت زمان .2

تابع باشد. هر سه کد زیر بعد از یک ثانیه یک پنجره یک آرگومان اولی هم می تواند به صورت یک رشته از کدها و هم نام 

   :هشدار را نمایش می دهند
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<scritp type="text/javascript" > 

 setTimeout("alert('Hello world!')", 1000); 

</script> 

 

---------------------------------------------------------- 

 

<scritp type="text/javascript" > 

 setTimeout(function() { alert("Hello world!"); }, 1000); 

</script> 

 

---------------------------------------------------------- 

 

<scritp type="text/javascript" > 

 

 function sayHelloWorld() { 

  alert("Hello world!"); 

 } 

 setTimout(sayHelloWorld, 1000); 

</script> 

  :به صورت زیر استفاده می شود ()clearTimeout.از متد  ()setTimeout.براي جلوگیري از اجراي تابع 

<scritp type="text/javascript" > 

 var iTimeoutId = setTimeout("alert('Hello world!')", 1000); 

 clearTimeout(iTimeoutId); 

</script> 

 setIntervals:  اینکه کد گرفته شده را بعد از گذشت بازه ي زمانی مشخص تکرار می کند. جز مانند تابع قبلی است

 :استفاده می شود ()clearInterval.براي جلوگیري از اجراي این متد , از تابعی به نام 

setInterval(“alert(‘Hello world!’) “, 1000); 

----------------------------------------------------- 

setInterval(function() { alert(“Hello world!”); }, 1000); 

----------------------------------------------------- 

function sayHelloWorld() { 

 alert(“Hello world!”); 

} 

setInterval(sayHelloWorld, 1000); 

 history شی

البته هیچ راهی براي دسترسی به آدرس صفحات که در خچه ي مرورگر دسترسی داشته باشیم. ممکن است بخواهیم به تاری

history شی نیست. براي این کار از متدها و خاصیت هاي د، نوجود دار.history  شی مربوط بهwindow استفاده می کنیم:  

تعداد صفحاتی که باید به جلو یا به عقب پیمایش شوند. اگر عدد منفی باشد به صفحات  :فقط یک پارامتر می گیرد ()go.متد 

   :قبل و اگر عدد مثبت باشد به صفخات جلو می رویم. براي مثال جهت رفتن به یک صفحه عقب از کد زیر استفاده می کنیم
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window.history.go(-1); 

   :و براي رفتن به جلو

window.history.go(+1); 

   به جاي کدهاي باال استفاده کنیم. ()forward.و  ()back.می توانیم از متد هاي  همیچنین

//go back one 

history.back(); 

//go forward one 

history.forward(); 

   :استفاده کنیم historyبراي تعداد صفحات موجود در  lenght.همچنین از خاصیت 

alert("There are currently " + history.length + " pages in history."); 

 document شی

 .می باشدداراي خصوصیاتی است  DOMو  BOMگراي شی مشترك بین مدل هاي شی که تنها  شی این  

  . آدرس کنونی صفحه استفاده می شود است که براي تنظیم و دسترسی به URL ،شی یکی از خاصیت هاي این 

document.URL = "http://www.learningjquery.ir/"; 

براي به دست آوردن آدرس صفحه اي که کاربر از آن به صفحه کنونی آمده  referrer.از خاصیتی به نام  documentشی 

  است استفاده  می کند.

دارد که از آن براي بدست آوردن و حتی تغییر عنوان صفحه استفاده  می کند.می توان  title.ی به نام همچنین خاصیتشی این 

از این خاصیت خواندنی/نوشتنی براي تغییر عنوان صفحه به صورت پویا نیز استفاده  کرد. به عنوان مثال دستور زیر عنوان 

  تغییر می دهد: New Title Pageصفحه جاري را به 

Document.title = “New Title Page”; 

  اري شده است.ه انواع عناصر داخل صفحه ي بارگذداراي یکسري خصوصیات مجموعه اي براي دسترسی بشی همچنین این 

  :برخی از خاصیت ها به شرح زیر است

  توضیحات  مجموعه

anchors دسترسی به لینک هاي صفحه 

embeds   تمامی عناصر دسترسی بهembed صفحه  

forms  ه تمامی فرم هاي صفحهدسترسی ب    

images ه تمامی عناصر عکس صفحهدسترسی ب 

links     می لینک هاي صفحهدسترسی به تما  
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گذاري شوند. به این معنی که شما می توانید به صورت زیر به اولین عنصر  index ،هر مجموعه می تواند بوسیله ي عدد یا نام

   :عکس صفحه دسترسی داشته باشید

Document.images[0]; 

Or 

Document.images['image-name'] ; 

  :آن ها هم دسترسی داشته باشیم , به صورت زیر آدرسبا این روش ما می توانیم به 

document.images[0].src 

  .اشاره کردبراي چاپ یک متن  ()writeln.و  ()write.می توان به شی از دیگر متدهاي این 

 locationشی 

می توانیم  location.hrefاست. ما توسط خاصیت  location ،جاريها براي دسترسی به آدرس صفحه شی یکی دیگر از 

  :استفاده کنیم URLبراي تنظیم یا بدست آوردن 

location.href= "http://www.learningjquery.ir/"; 

  کند: هم همین کار را می ()assign.متد 

Location.assign(“http:// www.learningjquery.ir”) 

 Cacheبراي بارگزاري مجدد صفحه استفاده می شود. ما می توانیم تعیین کنیم که بارگزاري مجدد از روي  ()reload.از متد 

براي بارگزاري مجدد از  trueو  Catchبراي بارگزاري مجدد از  false هاي یکی از آرگومانباشد. این کار با  Serverیا 

Server .چنانچه آرگومانی ذکر نشود به صورت پیش فرض  استفاده می شودfalse .در نظر گرفته خواهد شد  

  navigatorشی 

تی ابراي دسترسی و بدست آوردن اطالعشی از این  .به شمار می رود BOMگراي شی کی از اشیاي قدیمی مدل شی ایاین 

  :مرورگر استفاده می شود. بعضی از خاصیت هاي آن به شرح زیر است نسخهو در مورد نوع 
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  توضیحات  خاصیت ها

appcodeName رشته اي حاوي کد رشته اي مرورگر  

appName نام عمومی مرورگر  

appMinotVersion اطالعات اضافی مرورگر 

appVersion نسخه مرورگر  

browserLanguage نوع زبان مرورگر یا سیستم عامل  

cookieEnabled مشخص می کند میکند آیا کوکی ها فعال هستند یا خیر  

cpuClass  کالسcpu را مشخص میکند  

javaEnabled فعال بودن جاوا  

Language زبان مرورگر را مشخص میکند  

mimeType  آرایه اي ازmimetype هاي ثبت شده در مرورگر  

Platform   نوعplatform کند ي که کامپیوتر کاربر بر روي آن قرار دارد را مشخص می.  

userAgent 

رشته اي حاوي اطالعاتی درمورد نوع و نسخه مرورگر و سیستم عامل را نگه 

داري می کند که می توان از آن براي بازیابی مشخصات دقیق سیستم عامل و 

  کار استفاده کرد.مرورگر 

مقدار این خاصیت همیشه همراه با هر درخواست توسط مرورگرها فرستاده می 

  شود.

نمایش می  XPو سیستم عامل ویندوز مشهور  در چهار مرورگررا  navigatorشی  userAgent.جدول زیر مقدار خاصیت 

  دهد:

Google Chrome 16  
Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, 

like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7 

Opera 11  Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.7.62 Version/11.00  

Firefox 9.0  Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0) Gecko/20100101 Firefox/9.0  

Internet Explorer 7.0 
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2; 

.NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 
3.5.30729)  
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 screenشی 

  :شامل خواص زیر استشی این  .براي دسترسی به اطالعات مربوطه به صفحه نمایش کاربر استفاده می شودشی از این 

  توضیحات  خاصیت

availHeight  ارتفاع قابل دسترس از ویندوز  

availWidth عرض قابل دسترس از ویندوز  

colorDepth تعداد بیت ها براي نمایش رنگ ها  

height ارتفاع صفحه  

width عرض صفحه  

کردن صفحه  fullscreenبه طور مثال براي  .از دو خاصیت اول می توان براي بدست آوردن سایز جدید پنجره استفاده نمود

  :نمایش می توان از کد زیر استفاده نمود

Window.moveTo(0,0); 

Window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHegiht); 
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است که امکان  DOMاین یکی دیگر از اجزاي مهم تشکیل دهنده جاوااسکریپت می پردازیم.  DOMدر این فصل به بررسی 

دسترسی و دستکاري عناصر موجود در صفحه و قابلیت اضافه، حذف و جابجایی آن ها در جاي جاي صفحه را فراهم می آورد. 

پرداخته و سپس روش هایی که براي دستکاري عناصر موجود در صفحه  DOMدر سرآغاز این فصل ابتدا به بررسی و تشریح 

  را فراهم کرده توضیح خواهیم داد.

DOM مدل شی گراي سند؛ 

 فصل هشت
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DOM چیست؟  

DOM  امکان دسترسی و دستکاري عناصر یک صفحه  توسعه دهندگان وببهHTML این مدل عناصر موجود  .را می دهد

  :کند. به تکه کد زیر دقت کنید را به صورت درختی از گره ها ترسیم می HTMLدر یک صفحه 

<html> 

<head> 

 <title>DOMinating JavaScript</title> 

</head> 

<body> 

 <h1>DOMinating JavaScript</h1> 

 <p> 

  If you need some help with your JavaScript, you might like 

to read articles from  

  <a href=http://www.danwebb.net/ rel="external">DanWebb</a> 

  <a href="http://www.quirksmode.org/" rel="external">PPK</a> 

  and  

  <a href="http://adactio.com/" rel="external">Jeremy 

Keith</a> 

 </p> 

</body> 

</html> 

  :این کد را می توان در قالب درخت زیر نمایش داد

 
اما همیشه در  .نمایش داده می شود 1گرههر یک از عناصر موجود در صفحه را در قالب یک  همانطور که می بینید می توان

DOM  گرهی ویژه به نامdocument با  .ح درخت قرار گرفته و سایر گره ها را شامل می شودطوجود دارد که در باالترین س

  :این فرض درخت فوق به شکل زیر تبدیل خواهد شد

  
1 node 
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زیر ه بعضی از آن ها به شرح کگره ها انواع مختلفی دارند  .محسوب می شودباال هر مستطیل به عنوان یک گره در درخت 

  :است

document: گفته  1گره سند به این نوع گره ، .)ه آن متصل هستند(فرزند آن هستندباالترین گرهی که همه گره هاي دیگر ب

  .می شود

element: مانند  یک تگ پایانی وتگ آغازي این گره شامل یک  .ه شامل یک عنصر از صفحه باشدگرهی ک<tag></tag>  

 2گره عنصريبه این گره ها ،  .این نوع گره تنها نوعی است که می تواند شامل فرزندان از انواع دیگر باشد .است </ tag>  یا 

   .گفته می شود

text: این نوع گره ها هم نمی توانند فرزند  .داخل یک تگ آغازي و تگ پایانی اشاره دارند موجود در این نوع گره ها به متن

اگر گره هاي متنی را هم به مثالی که بررسی کردیم اضافه کنیم درخت  .می گویند 3گره متنیا ، به این نوع گره ه .داشته باشند

  :ما به شکل زیر تبدیل خواهد شد

  
1
 Document Node 

2 Element Node 
3 Text Node 
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attr: گفته می  1گره صفتیبه این نوع گره ها ،  .اشاره می کند و فاقد فرزند می باشداز یک عنصر ي که به یک صفت ا گره

عنوان  به .معموال این گره ها را به صورت دایره اي و متصل به گره هاي عنصري نمایش می دهند DOMدر درخت  .شود

هستند که می توان آن ها را به  relو  hrefمثال هر یک از عناصر لینکی که در مثال باال مشاهده می شود داراي صفت هاي 

  :صورت زیر نمایش داد

comment: به تگ (در واقع  .و فاقد فرزند است به گره هاي توضیحی اشاره می کندcomment صفحه اشاره می کند.(  

   .است documentه همان کغالبا گرهی اصلی به عنوان راس این درخت وجود دارد 

داشته  ییهامی توانند خاصیت ها و متداشیا د که این نشو در نظر گرفته میشی وان یک گره ها از نظر جاوااسکریپت به عن

  :ستندبعضی از آن ها به شرح زیر ه .باشند

  
1 Attribute Node 
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  توضیحات  نوع / نوع بازگشتی  خاصیت / متد

nodeName String  
این خاصیت بستگی به  .نام گره را بر می گرداند

  .نوع گره دارد

nodeValue  String  
این خاصیت بستگی  .گرداند مقدار گره را بر می

  .به نوع گره دارد

nodeType  Number  گرداند را بر می یکی از انوع گره.  

ownerDocument  Document  
ي که گره جزئی از آن  documentاشاره به شی 

  است دارد

firstChild  Node  اشاره به اولین گره از لیست گره ها دارد.  

lastChild  Node  اشاره به آخرین گره از لیست گره ها دارد.  

childNodes  NodeList   هاي داخل یک گرهلیست (آرایه) اي از تمام گره  

previousSibling  Node  

اگر همزاد  .اشاره به گره همزاد (برادر) قبلی دارد

را بر  nullقبلی وجود نداشت باشد مقدار 

  .میگرداند

nextSibling  Node  

اگر همزاد  .اشاره به گره همزاد (برادر) بعدي دارد

را بر  nullبعدي وجود نداشت باشد مقدار 

  .میگرداند

hasChildNodes()  Boolean  

داراي یک یا  childNodesدر صورتی که آرایه 

را بر  Trueبیشتر از یک عضو (گره) باشد 

  میگرداند

appendChild(node)  Node  
 childNodesرا به انتهاي آرایه  nodeآرگومان 

  اضافه می کند.

removeChild(node)  Node  
 childNodesرا از انتهاي آرایه  nodeآرگومان 

  حذف می کند.

replaceChild (newnode, oldnode)  Node  
را با  childNodes  ،oldnodeدر آرایه 

newnode جابجا می کند.  

insertBefore (newnode, refnode) Node 
را قبل از   childNodes  ،newnodeدر آرایه 

refnode قرار می دهد.  
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  DOM استفاده از 

  به گره هادسترسی 

  :تکه کد زیر را در نظر بگیرید

<html> 

<head> 

 <title>DOM Example</title> 

</head> 

<body> 

 <p>Hello World!</p> 

 <p>Isn’t this exciting?</p> 

 <p>You’re learning to use the DOM!</p> 

</body> 

</html> 

است  documentشی از خاصیت هاي  که یکی documentElement.می توان از  HTMLاوال براي دسترسی به عنصر 

  :به صورت زیر .استفاده کنیم

var oHtml = document.documentElement; 

  :به صورت زیر دسترسی داشته باشیم bodyو  headحال می توانیم با استفاده از این متغیر به عناصر 

var oHead = oHtml.firstChild; 

var oBody = oHtml.lastChild; 

  :صورت زیر است راه دیگر به

var oHead = oHtml.childNodes[0]; 

var oBody = oHtml.childNodes[1]; 

  :براي بدست آوردن تعداد فرزندان یک گره

alert(oHtml.childNodes.length); //outputs “2” 

  :براي دسترسی نیز استفاده کنیم ()item.می توانیم از متدي موسوم به 

var oHead = oHtml.childNodes.item(0); 

var oBody = oHtml.childNodes.item(1); 

DOM دستور  از همچنینdocument.body  را براي دسترسی به عنصرbody صفحه استفاده می کند.   

var oBody = document.body; 

  :را به صورت زیر نشان دهیم oHtmlو  oHead  ،oBodyمی توانیم صحت رابطه هاي سه متغیر 
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alert(oHead.parentNode == oHtml);    //outputs “true” 

alert(oBody.parentNode == oHtml);    //outputs “true” 

alert(oBody.previousSibling == oHead);  //outputs “true” 

alert(oHead.nextSibling == oBody);   //outputs “true” 

alert(oHead.ownerDocument == document); //outputs “true” 

  عناصر دسترسی به صفات

DOM براي دسترسی و دستکاري صفات یک عنصر سه متد تعریف کرده است:  

getAttribute(name):  مقدار صفتی به نامname گرداند میرا از عنصري خاص بر.  

setAttribute(name,new Value):  مقدار صفتی به نامname برابر را new Value قرار می دهد.  

removeAttribute(name):  صفتی به نامname را از عنصري مشخص حذف می کند.  

بنابراین براي به دست آوردن مقدار  .ندا قیم صفت هاي یک عنصر بسیار مناسبها براي دسترسی و دستکاري مستاین متد

  :کردتگی مشخص می  توان به صورت زیر عمل  IDصفت 

var sId = oP.getAttribute(“id”); 

  :به صورت زیر عمل می کنیم IDو براي تغییر مقدار صفت 

oP.setAttribute(“id”, “newId”); 

  دسترسی به گره هاي خاص

ق یک درخت ، آن هم در عماما اگر بخواهیم به یک گره خاص .اینجا با دسترسی به گره هاي فرزند و پدري آشنا شدیم به تا

  .ها فراهم آورده استگره چندین متد براي دسترسی مستقیم به  DOM، این کار سهولتبراي  ؟باشیم چه دسترسی داشته

getElementsByTagName()  
  .از عناصر خاص استفاده می شود (آرایه)از این متد براي دسترسی به لیستی

var oImgs = document.getElementsByTagName(“img”); 

   .ذخیره می کند oImgsصفحه را در  imgعناصر دستور فوق لیستی از تمام 

  :فرض کنید می خواهیم به اولین عنصر عکس اولین پاراگراف صفحه دسترسی داشته باشیم

var oPs = document.getElementsByTagname(“p”); 

var oImgsInP = oPs[0].getElementsByTagName(“img”); 

  :تمام عناصر صفحه استفاده کنیممی توانیم از دستور زیر براي دسترسی به 

var oAllElements = document.getElementsByTagName(“*”); 
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getElementsByName()  
DOM ي که صفت براي دسترسی به عناصرname به مثال زیر  .خاص است از این متد استفاده می کند آنها برابر با مقدار

  :توجه کنید

<html> 

<head> 

 <title>DOM Example</title> 

</head> 

<body> 

 <form method=”post” action=”dosomething.php”> 

 <fieldset> 

 <legend>What color do you like?</legend> 

 <input type=”radio” name=”radColor” value=”red” /> Red<br /> 

 <input type=”radio” name=”radColor” value=”green” /> Green<br /> 

 <input type=”radio” name=”radColor” value=”blue” /> Blue<br /> 

 </fieldset> 

  <input type=”submit” value=”Submit” /> 

 </form> 

</body> 

</html> 

اما می خواهیم فقط مقدار  .اسم یکسانی دارندها  radiobutton .کند این صفحه رنگ مورد عالقه کاربر را سوال می

radiobutton  به عناصر  براي ایجاد ارجاع .که انتخاب شده است را پیدا کنیميradiobutton  می توان از کد زیر استفاده

   .نمود

var oRadios = document.getElementsByName(“radColor”); 

  :ها به روش زیر عمل کنیدradiobuttonحال می توانید از همان روش قبلی براي به دست آوردن مقدار هر از 

alert(oRadios[0].getAttribute(“value”)); //outputs “red” 

getElementById()  
باید یکتا باشد به این  IDمی دانیم که خاصیت  .آنها استفاده می شود IDاز این متد براي دسترسی به عناصر به وسیله خاصیت 

رسی این سریعترین و رایجترین راه براي دست .یکسانی داشته باشند ID ،معنی که هیچ دو عنصري نمی توانند داخل یک صفحه

  :به کد زیر نگاه کنید .استبه عنصري خاص از صفحه 

1stwebdesigner.ir1stwebdesigner.ir

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir

http://1stwebdesigner.ir
http://1stwebdesigner.ir


   بادپی احمد – جاوااسکریپت کاربردي آموزش  

 

63 
8 

<html> 

<head> 

 <title>DOM Example</title> 

</head> 

<body> 

 <p>Hello World!</p> 

 <div id=”div1”>This is my first layer</div> 

</body> 

</html> 

استفاده  div1این صفحه با شناسه  divبراي دسترسی به عنصر  ()getElementsByTagName.از متد  چنانچه بخواهیم

  :کنیم باید به صورت زیر عمل کنیم

var oDivs = document.getElementsByTagName(“div”); 

var oDiv1 = null; 

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

 if (oDivs[i].getAttribute(“id”) == “div1”) { 

  oDiv1 = oDivs[i]; 

  break; 

 } 

} 

  :انجام دهیم ()getElementById.اما می توانیم همین کار را به صورت زیر و با استفاده از متد 

var oDiv1 = document.getElementById(“div1”); 

   .از حالت دوم بسیار ساده تر ، کوتاه تر و بهینه تر است استفادهکه  می بینید

  دستکاري گره هاایجاد و 

  .ها استفاده کنیمو دیگر دستکاري جابجایی، حذف کردن و براي اضافه کردن DOMمی توانیم از 

  ایجاد گره هاي جدید

  :هاي زیر استفاده می شودبراي ایجاد گره هاي جدید(از انواع مختلف) از متد

 createAttribute(name): د با یبراي ایجاد یک صفت جدname  گرفته شده به کار می رود  

 createComment(text): براي ایجاد یک توضیح   

 createElement(tagname): براي ایجاد یک عنصر جدید استفاده می شود.  

 createTextNode(text):  ایجاد یک متن ساده با عنوانtext  
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appendChild() ،createTextNode()  وcreateElement() 

  :زیر را داریمفرض کنید تکه کد 

<html> 

 <head> 

  <title>createElement() Example</title> 

 </head> 

 <body> 

 </body> 

</html> 

  :حال می خواهیم عبارت زیر را در این صفحه چاپ کنیم

<p>Hello World !</p> 

  .است <p>اولین کار ایجاد یک عنصر 

var oP = document.createElement(“p”); 

  :کنیم ساده ایجاد میحال یک متن 

var oText = document.createTextNode(“Hello World!”); 

از این متد براي اضافه  .استفاده می کنیم ()appendchild.براي این کار از متد  .کنیم الحاق،  <p>حال باید متن را به عنصر 

   .کردن یک فرزند به انتهاي لیست فرزندان یک گره استفاده می شود

oP.appendChild(oText); 

  :به این شکل .کنیمالحاق  و یا یکی از زیر مجموعه هاي آن bodyصفحه و قسمت به پاراگرافی که را ایجاد کرده ایم باید 

oP.appendChild(oText); 

 نکته: گره هاي عنصري از خاصیتی خواندنی/نوشتنی به نام .innerHTML  براي بازیابی و تغییر

نمی باشد اما تمامی  W3Cاستانداردهاي جز محتواي یک عنصر پشتیبانی می کنند. این خاصیت 

  مرورگرها از آن پشتیبانی می کنند. فرض کنید تگ زیر را در صفحه داریم:

<p id=”intro”>Hello World!</p> 

  خواهد شد: <p>یعنی همان محتواي تگ  !Hello Worldاجراي دستور زیر موجب نمایش پیغام 

txt=document.getElementById(‘intro’).innerHTML; 

alert(txt);// Hello World! 
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  با نسبت دادن مقداري جدید به این خاصیت با استفاده از عالمت انتساب می توانیم محتواي یک تگ را تغییر دهیم:

Var myPara=document.getElementById(‘intro’); 

myPara.innerHTML=”Click <a href=’#’>Here</a>”; 

 جایگرینمحتواي تگ را به صورت کامل با مقدار جدید  innerHTML. به صورت زیر درخواهد آمد. زیرا خاصیت <p>تگ 

  می کند.

<p id=”intro”>Click <a href=’#’>Here</a></p> 

removeChild() ،replaceChild()و insertBefore()  

براي حذف گره ها ازمتد  .امکان حذف آن ها نیز وجود خواهد داشتطبیعتا وقتی می توانیم گرهی را اضافه کنیم 

.removeChild() به شکل زیر .این متد یک آرگومان می گیرد که در واقع گرهی است که باید حذف شود .کنیم استفاده می:  

var oP = document.body.getElementsByTagName(“p”)[0]; 

document.body.removeChild(oP); 

  :از این تابع به صورت زیر استفاده می شود .استفاده می شود ()replaceChild.براي جابجایی گره ها از متد 

var oNewP = document.createElement(“p”); 

var oText = document.createTextNode(“Hello Universe! “); 

oNewP.appendChild(oText); 

var oOldP = document.body.getElementsByTagName(“p”)[0]; 

oOldP.parentNode.replaceChild(oNewP, oOldP); 

این متد دو آرگومان می پذیرد و  .استفاده می شود ()insertBefore.براي اضافه کردن یک عنصر به قبل از عنصر دیگري از 

  .آرگومان اول را قبل از آرگومان دوم قرار می دهد

createDocumentFragment()  
این رفتار براي  .شود میبه روزرسانی  ،کنیم صفحه براي نمایش تغییرات به محض اینکه تعدادي گره جدید به سند اضافه می

براي تک تک تغییرات تکرار غییرات زیاد باشد و صفحه بخواهد این رفتار را اما هنگامی که ت .تعداد تغییرات کم مناسب است

  ممکن است موجب کندي در عملکرد مرورگر شود. کند

هاي جدید را به تکه برنامه اضافه کرده و می توانید تمام گره .استفاده کنید 1براي رفع این مشکل می توانید از یک تکه برنامه 

در صورت استفاده از  .فرض کنید می خواهیم چندین پاراگراف را در صفحه ایجاد کنیم .قرار دهیدسپس آن را در صفحه اصلی 

  .این امر موجب رفرش هر باره صفحه خواهد شدروش هاي قبلی 

  :ش زیر عمل کنیموا بهتر است به رام

  
1 documentFragment 
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var arrText = [“first”, “second”, “third”, “fourth”, “fifth”, 

“sixth”]; 

var oFragment = document.createDocumentFragment(); 

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

 var oP = document.createElement(“p”); 

 var oText = document.createTextNode(arrText[i]); 

 oP.appendChild(oText); 

 oFragment.appendChild(oP); 

} 

document.body.appendChild(oFragment); 

  HTMLبراي  DOMویژگی هاي منحصر به فرد 

از جمله  .آوردرا فراهم می HTMLاین است که امکان تنظیم و دستکاري صفات مربوط به عناصر  DOMیکی از ویژگی هاي 

متدها و اشاره کرد که براي این کار شی این ویژگی ها می توان به در نظر گرفتن صفات عناصر به عنوان خاصیت هاي هر 

   .ی ارائه شده استیخاصیت ها

  :زیر را داریم عنصرفرض کنید  .می توانیم به صفات عناصر به عنوان خاصیت هاي آن دسترسی داشته باشیم

<img src=”mypicture.jpg” border=”0” /> 

  :استفاده کنیم ()setAttribute.و یا  ()getAttribute.هاي می توانیم از متد borderو  srcبراي دسترسی و تنظیم 

alert(oImg.getAttribute(“src”)); 

alert(oImg.getAttribute(“border”)); 

oImg.setAttribute(“src”, “mypicture2.jpg”); 

oImg.setAttribute(“border”, “1”); 

  :استفاده کنیمبازیابی و تغییر مقدار صفات  براي ء،از اشیا کمی توانیم از نام صفات هم به عنوان خاصیت هر ی

alert(oImg.src); 

alert(oImg.border); 

oImg.src = “mypicture2.jpg”; 

oImg.border = “1”; 

 نمی توانیم از خود صفت ، تگ هابر خالف بسیاري از صفات  :نکتهclass  به عنوان یک خاصیت

 classNameو باید به جاي آن از کلمه کلمات رزرو شده است جز ن کلمه چون ای .استفاده کنیم

  .استفاده کنیم
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  دستکاري قواعد سبک عناصر 

براي دسترسی به قواعد سبک تعریف شده براي تگ ها پشتیبانی می کنند.  styleي به نام اشی گره هاي عنصري از 

  به صورت زیر است:شی سینتکس کلی استفاده  از این 

document.getElementById(‘id’).style.property=”newValue”; 

  به رنگ قرمز خواهد شد: introبرابر  idعنوان مثال فراخوانی دستور زیر موجب تغییر رنگ متن عنصري با به 

document.getElementById(‘intro’).style.color=”red”; 

رده را حذف ک –هستند می بایست ابتدا کاراکتر  –در جاوااسکریپت به منظور دسترسی به آن دسته از قواعدي که شامل کاراکتر 

و اولین حرف کلمه هاي بعد از آن را به صورت بزرگ بنویسیم. به عنوان مثال، کد زیر موجب تغییر رنگ پس زمینه عنصر به 

  آبی خواهد شد:

document.getElementById(‘intro’).style.backgroundColor=”blue”; 

می بایست به ترتیب از  padding-bottomو  border-top-widthبه عنوان مثالی دیگر براي دسترسی به قواعدي همچون 

  استفاده نمود. paddingBottomو  borderTopWidthنام هاي 

  هاي مربوطه به جداولمتد

  :ه می خواهیم جدول زیر را به صورت پویا و با استفاده از جاوااسکریپت ایجاد کنیمکفرض کنید 

<table border=”1” width=”100%”>  

 <tbody> 

  <tr> 

   <td>Cell 1,1</td> 

   <td>Cell 2,1</td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>Cell 1,2</td> 

   <td>Cell 2,2</td> 

  </tr> 

 </tbody> 

</table> 

هی اوقات بسیار طوالنی و گابه صورت ذیل استفاده کنیم کد ما  DOMاگر براي ایجاد این جدول بخواهیم از متد هاي رایج 

  :سردرگم کننده خواهد شد
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//create the table 

var oTable = document.createElement(“table”); 

oTable.setAttribute(“border”, “1”); 

oTable.setAttribute(“width”, “100%”); 

 

//create the tbody 

var oTBody = document.createElement(“tbody”); 

oTable.appendChild(oTBody); 

 

//create the first row 

var oTR1 = document.createElement(“tr”); 

oTBody.appendChild(oTR1); 

var oTD11 = document.createElement(“td”); 

oTD11.appendChild(document.createTextNode(“Cell 1,1”)); 

oTR1.appendChild(oTD11); 

var oTD21 = document.createElement(“td”); 

oTD21.appendChild(document.createTextNode(“Cell 2,1”)); 

oTR1.appendChild(oTD21); 

 

//create the second row 

var oTR2 = document.createElement(“tr”); 

oTBody.appendChild(oTR2); 

var oTD12 = document.createElement(“td”); 

oTD12.appendChild(document.createTextNode(“Cell 1,2”)); 

oTR2.appendChild(oTD12); 

var oTD22 = document.createElement(“td”); 

oTD22.appendChild(document.createTextNode(“Cell 2,2”)); 

oTR2.appendChild(oTD22); 

 

//add the table to the document body 

document.body.appendChild(oTable); 

 ,table, todyیکسري خاصیت ها و متد هاي منحصر به فردي براي عناصر اصلی جداول همچون  DOMبراي آسانی اینکار  

tr ایجاد کرده است.  

  :متد ها و خاصیت هاي منحصر به فرد جدول به شرح زیر می باشد

 caption:  اشاره به عنصرcaption (البته اگر وجود داشته باشد.) .جدول دارد  

 tBodies:  مجموعه (آرایه) اي از عناصرtbody  

 tFoot:  اشاره به عنصرtfoot جدول  

 tHead:  اشاره به عنصرthead جدول  

 Rows:  مجموعه اي از تمام ردیف هاي جدول  

 createThead():  ایجاد و قرار دادن یک عنصر جدیدthead در جدول  

 createTfoot():  ایجاد و قرار دادن یک عنصر جدیدtfoot در جدول  

 createCaption():  ایجاد و قرار دادن یک عنصر جدیدcaption در جدول  

 deleteThead():  حذف عنصرthead  از جدول  
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 deleteTfoot():  حذف عنصرtfoot  از جدول  

 deleteCaption():  حذف عنصرCaption  از جدول  

 deleteRow(position):  ردیفی از جدول که در موقعیت حذفposition  قرار دارد  

 insertRow(position):  قرار دادن ردیفی در موقعیتposition   

  tbodyمتد ها و خاصیت هاي 

 Rows: مجموعه از ردیف ها در عنصرtbody  

 deleteRow(position):  حذف ردیفی در موقعیتposition  

 insertRow(position):  قراردادن ردیفی در موقعیتposition  مجموعه اي از ردیف ها  

  trمتد ها و خاصیت هاي 

 Cells:  مجموعه اي از سلو ل ها در یک ردیف  

 deleteCell(position):  حذف سلولی در موقعیتposition  

 insertCell(position):  قرار دادن سلولی در موقعیتposition مجموعه اي از سلول ها.  

  :واهد بوده صورت زیر خکد ما ببراي ایجاد جدول قبلی 

//create the table 

var oTable = document.createElement(“table”); 

oTable.setAttribute(“border”, “1”); 

oTable.setAttribute(“width”, “100%”); 

//create the tbody 

var oTBody = document.createElement(“tbody”); 

oTable.appendChild(oTBody); 

//create the first row 

oTBody.insertRow(0); 

oTBody.rows[0].insertCell(0); 

oTBody.rows[0].cells[0].appendChild(document.createTextNode(“Cell 

1,1”)); 

oTBody.rows[0].insertCell(1); 

oTBody.rows[0].cells[1].appendChild(document.createTextNode(“Cell 

2,1”)); 

//create the second row 

oTBody.insertRow(1); 

oTBody.rows[1].insertCell(0); 

oTBody.rows[1].cells[0].appendChild(document.createTextNode(“Cell 

1,2”)); 

oTBody.rows[1].insertCell(1); 

oTBody.rows[1].cells[1].appendChild(document.createTextNode(“Cell 

2,2”)); 

//add the table to the document body 

document.body.appendChild(oTable); 
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فرم ها تنها عناصري هستند که کاربران می توانند به صورت مستقیم یکسري اطالعات را در آن ها وارد در صفحات وب 

   .نمایند

. استفاده می .و input  ،select  ،textareaو براي ایجاد عناصر آن از تگ هایی همچون  formبراي ایجاد یک فرم از تگ 

در این  ... هستند.بوسیله آن ها قادر به نمایش فیلد هاي یک خطی ، چند خطی ، منوهاي بازشو ، دکمه ها و مرورگرهاشود که 

د شده در وارداده هاي  1سنجیفصل به بررسی روش هاي کار بر روي فرم ها از طریق جاوااسکریپت پرداخته و به نحوه اعتبار 

  یک فرم خواهیم پرداخت.

  
1 Form validation 

 کار با فرمها و عناصر فرم

 فصل نه
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  اساس یک عنصر فرم در صفحه 

  :که داراي صفت هاي زیر می باشد ایجاد می شود formیک فرم در صفحه بوسیله تگ 

 method: دو  یکی از مشخص می کند که مرورگر از چه روشی براي ارسال داده هاي فرم استفاده کند که می تواند

   .بپذیردرا  POSTو  GETمقدار 

 action:  نوشته می  1تحت سرورفرم ها پس از ارسال باید به یک صفحه پردازشگر که البته به یکی از زبان هاي

   .صفحه پردازشگر فرم را مشخص می کند این صفت آدرس .شوند هدایت شوند

 enctype: ند که در حالت پیش فرض برابر کهاي فرم را هنگام ارسال مشخص میداده  2رمز گذاري نوع

application/x-url-encoded عنصري از نوع  خود اما در حالتی که داخل فرم .استfile ران را قادر به که کارب

   .قرار دهیم multipart/form-dataباید آن را برابر  وجود داشته باشدمی کند  آپلود فایل ها

 accept:  لیستی ازMIME type  اشد را تعیین می کند.کاربر مجاز به آپلود آن ها می بفایل هایی که  

 accept-charset: مشخص نگام دریافت اطالعات استفاده کند، هایی را که سرور باید در همجموعه کاراکتر لیستی از

   .کند می

  براي دسترسی به عناصر فرم نوشتن اسکریپت ها

  .عناصر کمی متفاوت است سایر کدنویسی براي عناصر فرم نسبت به

  به عناصر مورد نظر 3ایجاد ارجاع

انجام  روشاین کار از چندین  .در صفحه ایجاد کنیم نظر خودباید ارجاعی به فرم مورد  formقبل از سر و کار داشتن با عناصر 

   .می شود

   .فرم براي دسترسی به آن استفاده می کند IDاست که از  ()getElementById.ه از متد داستفا ،اول روش

   .معرفی شده است DOMدر  documentشی است که به عنوان یکی از خاصیت هاي  []formsآرایه ي دوم استفاده از  روش

  :به عنوان مثال .براي این کار می توان از اندیس عددي که بستگی به مکان فرم مورد نظر در صفحه دارد استفاده کرد

var oForm = document.forms[0] ;  // get the first form 

var oOtherForm = document.forms["formZ"] ;  // get the form whose name 

is "formZ" 

  دسترسی به عناصر داخل یک فرم

که یکی از خاصیت  []elements.. با استفاده از آرایه اي به نام .، یک فیلد یک خطی وهر عنصر داخل یک فرم مثل یک دکمه

  .است یقابل دسترس می باشداز نوع فرم شی هاي یک 

   .می توانید از این آرایه و با استفاده از اندیس عددي یا اسمی مورد نظر به عناصر مختلف فرم دسترسی داشته باشید

  
1
 Server side 

2 Encoding  
3 reference 
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var oFirstField = oForm.elements[0] ; // get the first form field 

var oTextbox1 = oForm.elements["textbox1"] ; // get the field with the 

name                   "textbox1" 

  .اشاره می کند oFormخط اول از کد باال متغیري را تعریف می کند که به اولین عنصر از فرمی به نام 

  .اشاره می کند oFormاز فرمی به نام  textbox1کند که به عنصري به نام  خط دوم نیز متغیري را تعریف می

میانبر می گویند) براي دسترسی به عناصري که نام مشخصی دارند استفاده می شود یک روش دیگر (که اصطالحا به آن روش 

  :به شکل زیر است

var oTextbox1 = oForm.textbox1;  //get the field with the name 

"textbox1" 

  .کند میاشاره  oFormاز فرمی به نام  ID (textbox1(یا  شناسهکند که به عنصري با  کد باال متغیري تعریف می

  :استفاده کنیم )[](باشد باید در اطراف آن از براکت  spaceاگر اسم عنصر مورد نظر داراي چند 

var oTextbox1 = oForm.textbox1; //get the field with the name 

"textbox1" 

  formویژگی ها و خاصیت هاي عناصر 

خواص و رویدادهاي مشترکی هستند که در زیر بیان می ) شامل یکسري hiddenعنصري از نوع جز تمامی عناصر فرم (به 

  :کنیم

  خاصیتdisabled:  از این خاصیت هم براي تشخیص اینکه کدام عنصر در حالت غیر فعال قرار دارد و هم براي

  .فعال یا غیر فعال کردن یک عنصر از قبل فعال استفاده می شود

 خاصیت form: داخل آن قرار داردمارد که عنصر مورد نظر اشاره به فرمی دا ،.   

 متد focus(): صفحه بر روي عنصر مورد نظر قرار گیرد 1تمرکز این متد موجب می شود.  

  متدblur():  خارج شودصفحه از روي عنصر مورد نظر  تمرکزاین متد عکس متد باال است و موجب می شود.  

 رویداد blur:  رخ می دهد خارج شودصفحه از روي عنصر مورد نظر  تمرکزاین رویداد موقعی که.  

 رویداد focus:  بر روي عنصر مورد نظر قرار بگیرد رخ می دهد تمرکزعکس رویداد باال عمل می کند و موقعی که.  

  :براي مثال

  
1 focus 
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var oField1 = oForm.elements[0]; 

var oField2 = oForm.elements[1]; 

 

//set the first field to be disabled 

oField1.disabled = true; 

 

//set the focus to the second field 

oField2.focus(); 

 

//is the form property equal to oForm? 

alert(oField1.form == oForm); //outputs "true" 

 عناصر از نوع  :نکتهhidden  فقط از خاصیتform که در باال ذکر شد پشتیبانی می کند.  

  فرم بوسیله جاوااسکریپتارسال 

کند انجام می  عمل می submitیا عکسی که در نقش دکمه  submitفرستادن فرم از طریق یک دکمه از نوع  HTMLدر 

   .شود

 :مثال

<input type="submit" value="Submit" /> 

<input type="image" src="submit.gif" /> 

    .ي باال فرم به صورت معمولی ارسال می شوددر صورت کلیک بر روي هر یک از دکمه ها

   .فشار دهید مرورگر فرم را مثل حالتی که دکمه کلیک می شود ارسال می کندرا نیز صفحه کلید  Enterدکمه  چنانچه

  :براي تست ارسال شدن فرم می توانید از کد ساده زیر در تگ آغازین فرم مورد نظرتان استفاده کنید

<form method="post" action="javascript:alert(‘Submitted’)"> 

  .استفاده کنید ()submit.فوق استفاده نکنید می توانید از متدي به نام  روش هايهیچ یک از  اگر می خواهید که از

است و می تواند هر جایی از صفحه استفاده شود. براي این کار اوال  formبراي یک عنصر  DOMاین متد جزئی از تعریفات 

  :باید ارجاعی به فرم مورد نظر ایجاد کرد (طبق روش هایی که قبال ذکر شد)

oForm = document.getElementById("form1"); 

oForm = document.forms["form1"]; 

oForm = document.forms[0];  

 :انید به راحتی از این متد استفاده کنیدبعد از این کار می تو 

oForm.submit(); 
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  فقط یکبار ! formارسال 

در فرم ها با آن روبرو هستند این است که بسیاري از کاربران براي اطمینان از اینکه فرم  توسعه دهندگانیکی از مشکالتی که 

شکلی که در اینجا هست این است که به ازاي هر م .کنند کلیک می submitبه درستی ارسال شود چندین بار بر روي دکمه 

   .اضافی به سرور ارسال می شود درخواستبار کلیک کاربر بر روي دکمه یک 

   .می کنیم 1، آن را غیر فعالاز اینکه کاربر دکمه را کلیک کردبعد  :راه حل این مشکل بسیار ساده است

  :معمولی زیر submitکار می توان به جاي استفاده از دکمه  براي انجام این

<input type="submit" value="Submit" /> 

  :از کد زیر استفاده کرد

<input type=”button” value=”Submit” onclick=”this.disabled=true; 

this.form.submit()” /> 

 .ارسال می کنداست،  و سپس فرمی را که جزئی از آنموقعی که این دکمه کلیک می شود اوال خود دکمه غیر فعال می شود 

  .به فرم دربرگیرنده دکمه اشاره می کند formبه دکمه اشاره دارد و  thisاینجا کلمه کلیدي  توجه کنید که در

نیز  ()reset.ارسال کنیم می توانیم آن را به وسیله متدي به نام  ()submit.همانطور که یک فرم را می توانیم بوسیله متد 

reset (پاك سازي) کنیم:  

<input type=”button” value=”Reset” onclick=”document.forms[0].reset()” 

/> 

  کادرهاي متنی کار با

  .مورد استفاده قرار می گیرد  HTMLدرکادر متنی  دو نوع

  :یک خطی 

<input type="text"/> 

  :و چند خطی

<textarea>Content</textarea> 

 طول sizeصفت  .قرار دهیم textرا برابر  inputعنصر  typeیک خطی می بایست صفت کادر متنی  براي درست کردن یک

را مشخص می آن مقدار پیش فرض موجود داخل نیز  valueمقدار صفت  .را بر حسب تعداد کاراکترها مشخص می کندکادر 

   .کند یوارد کرد را مشخص مکادر  هایی که بتوان درحداکثر تعداد کاراکتر maxlengthصفت  .کند

<input type="text" size="25" maxlength="50" value="initial value" /> 

  
1 disabled 
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براي مشخص  colsو  rowsاز صفت هاي  .چند خطی مورد استفاده قرار می گیرد کادرهاي متنیبراي ایجاد  textareaعنصر 

  .استفاده می شود textareaکردن طول و عرض 

<textarea rows="25" cols="5">initial value</textarea> 

   .این عنصر امکان مشخص کردن حداکثر تعداد کاراکتر هاي ورودي را ندارد inputبر خالف  

  textboxبازیابی و تغییر مقدار یک 

براي بازیابی مقدار وارد شده در آن ها  valueاگر چه هر دو عنصر باال تفاوت هایی دارند اما هر دوي آن ها از خاصیتی به نام 

   .پشتیبانی می کنند

  :می توان به صورت زیر عمل کرد ID (txt1(یا  با شناسهمقدار وارد شده در فیلدي  بازیابیبه عنوان مثال براي 

var oTextbox1 = document.getElementById("txt1"); 

ها و خواصی که قبال براي رشته ها ساده است می توان از تمامی متده گرداند یک رشت برمی valueچون مقداري که خاصیت 

   .اشاره کردیم استفاده کرد

alert ('oTextbox1.length'); 

به عنوان مثال با دستور زیر می توان  .نیز می توان استفاده کرد کادر هاي متنیاز این خاصیت براي قراردادن مقادیر جدید در

  :(که در باال ذکر شد) اضافه کنیم oTextbox1مقادیر جدیدي را به 

oTextbox1.value='first textbox'; 

  کادرهاي متنی انتخاب متن هاي داخل

  .براي انتخاب تمامی متن داخل آن ها پشتیبانی می کنند ()select.هر دو نوع فیلد باال از متدي به نام 

از متدي  ()select.براي اطمینان از این امر باید همیشه قبل از متد  .براي این کار اوال تمرکز صفحه باید بر روي آن قرار گیرد

  ).الزامی نیست اما بهتر است همیشه انجام شود مرورگرها(البته این کار در تمامی  .استفاده نمایید ()focus.به نام 

  :ل براي انتخاب تمامی متن موجود در کادر متنی فوقبه عنوان مثا

oTextbox1.focus(); 

oTextbox1.select(); 

  رویداد هاي کادرهاي متنی

نیز  selectو  changeاز دو رویداد جدید به نام هاي  focusو  blurهر دو نوع فیلد باال عالوه بر پشتیبانی از رویداد هاي 

  .می کنند پشتیبانی

 change:  را از حالت تمرکز  ، آن هاکادرهاي متنیاین رویداد وقتی رخ می دهد که کاربر بعد از تغییر متن داخل

  .صفحه خارج کند
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 select: چه به صورت دستی کادر متنی  این رویداد وقتی رخ می دهد که یک یا چند کاراکتر از رشته هاي داخل یک

  .انتخاب شوند ()select.یا توسط متد 

تنها زمانی رخ می دهد که تمرکز صفحه از عنصر مورد نظر  blurاین است که رویداد  blurو  changeتفاوت رویداد هاي 

ها ، تمرکز صفحه نیز از آن ها خارج textareaنیز وقتی رخ می دهد که عالوه بر تغییر متن داخل  changeخارج شود و رویداد 

  .می شود

اگر متن هم تغییر کرده باشد ابتدا رخ می دهد اما  blurثابت باشد و فقط تمرکز صفحه از عنصر برود کادر متنی اگر متن داخل 

   .رخ خواهد داد blurو به دنبال آن  changeرویداد 

  کادرهاي متنیانتخاب خودکار متن درون 

می توان به راحتی از قرار می گیرد هنگامی که تمرکز صفحه بر روي آن ها کادر متنی براي انتخاب خودکار متن درون یک 

  .عنصر مورد نظر استفاده نمود onFocusدر رویداد  ()this.selectدستور 

 :به عنوان مثال

<input type="text" onfocus="this.select();" /> 

<textarea onfocus="this.select()"></textarea> 

  بین عناصر فرم به صورت خودکار Tab چرخش

به دیگر عناصر  مرکز) صفحه رامی توانید کنترل (ت می پذیرند هاي مشخصی راکادر هاي متنی که تعداد کاراکتربعد از تکمیل 

  .صفحه منتقل کنید

  :استفاده کنیم </ input>تگ هاي  در maxlengthبراي این کار می توانیم از صفت 

<input type="text" maxlength="4" /> 

براي عنصر فرم بعدي  ()focus.کاري که باید در اینجا انجام دهیم تشخیص وارد شدن حداکثر کاراکتر ها و فراخوانی متد 

  :استفاده می کنیم testبراي این کار از تابعی به نام  .است
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function test(oTextbox){ 

 var oForm = oTextbox.form; 

 

//make sure the textbox is not the last field in the form 

  if (oForm.elements[oForm.elements.length-1] != oTextbox 

     && oTextbox.value.length == oTextbox.getAttribute("maxlength")) { 

         for (var i=0; i < oForm.elements.length; i++) { 

            if (oForm.elements[i] == oTextbox) { 

               for(var j=i+1; j < oForm.elements.length; j++) { 

                  if (oForm.elements[j].type != "hidden") { 

                       oForm.elements[j].focus(); 

                       return; 

                  } 

                } 

             return; 

            } 

        } 

     } 

}; 

 onKeyUpبراي اینکار از رویداد  .فراخوانی می شود textboxوارد کردن کاراکتر داخل  تابعی که ما نوشتیم باید بعد از هر بار

  :استفاده خواهیم کرد به صورت زیر

<input type='text' maxlength='4' onKeyUp='test(this)' /> 

  textareaمحدود کردن کاراکتر هاي ورودي در یک 

فاقد  textareaبراي محدودکردن کاراکتر هاي ورودي است اما یک  maxlengthداراي صفتی به نام  textfieldاگر چه یک 

   .اینکار را انجام دهیم javascriptاما ما می توانیم توسط یک کد ساده  .این صفت است

  :به صورت زیر .تعریف خواهیم کرد ()isNotMaxبراي این کار ابتدا تابعی به نام 

function isNotMax(oTextbox){ 

  Return oTextbox.value.length != oTextarea.getAttribute('maxlength'); 

} 

عنصر  maxlengthرا با صفت ر کادر متنی هاي وارد شده دفقط تعداد کاراکتر .ساده است بسیارهمانطور که می بینید این تابع 

   .گرداند میرا بر false اینصورت و در غیر trueمورد نظر مقایسه می کند و در صورتی که برابر نباشد 

 ()getAttribute.صفتی غیر استاندارد است اما می توانیم توسط متد  textareaبراي  maxlengthتوجه داشته باشید صفت 

   .مقدار آن را بدست آوریم

ن هر کاراکتر رخ این رویداد قبل از وارد کرد .عنصرمان فراخوانی کنیم onKeyPressدر مرحله بعد باید این تابع را در رویداد 

  :کد زیر مانندچیزي  .خواهد داد که دقیقا زمانی است که باید به حداکثر رسیدن تعداد کارکتر هاي ورودي را چک کنیم
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<textarea rows='10' cols='25' maxlength='150' onKeyPress='return 

isNotMax(this)'></textarea> 

البته این شیوه از راه هاي  .فرستاده می شود onKeyPressي رویداد کنترل کنندهر برگشتی از تابع به توجه کنید که مقدا

  .قدیمی کنترل رفتار پیش فرض یک رویداد است

می گرداند در ی ادامه رفتار عادي رویداد را بربه معن true مقدار کمتر باشد تابع MAXموقعی که تعداد کاراکتر هاي ورودي از 

   .هاي بیش از حد مجاز خواهد شدعادي رویداد و در نتیجه کاراکتر از رفتار غیر این صورت موجب جلوگیري

  ها comboboxها و  listboxکار با 

listbox ها وcombobox ها درHTML  بوسیله تگی به نامselect ها این شوند که به صورت پیش فرض مرورگر ایجاد می

   .نشان می دهند comboboxعنصر را به صورت 

<select name="selAge" id="selAge"> 

 <option value="1">18-21</option> 

 <option value="2">22-25</option> 

 <option value="3">26-29</option> 

 <option value="4">30-35</option> 

 <option value="5">Over 35</option> 

</select> 

  .ی شود به سرور فرستاده می شودکه توسط کاربر انتخاب م را آیتمی valueمقدار صفت 

را با مقداري که مشخص کننده ي تعداد آیتم هاي قابل  sizeفقط کافی است صفتی به نام  listboxبراي نشان دادن یک 

ت آیتم نمایشی بصور 5ي با listboxبه عنوان مثال کد زیر  .اضافه کنید selectنمایش به صورت پیش فرض است به تگ 

  :می دهدپیش فرض را نمایش 

<select name="selAge" id="selAge" size="3"> 

 <option value="1">18-21</option> 

 <option value="2">22-25</option> 

 <option value="3">26-29</option> 

 <option value="4">30-35</option> 

 <option value="5">Over 35</option> 

</select> 

  :وع عنصر فوق می توان طبق قواعدي که قبال گفتیم عمل کنیدبراي دسترسی به هر دو ن

oListbox = document.getElementById("selAge"); 

DOM  براي تمامی عناصرselect  آرایه اي به نامoptions  که هر خانه آن اشاره بهoption ي از آن عنصر دارد تعریف کرده

  .است
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  :مثال .آن ها از روش هاي قبلی استفاده کنیم valueو مقدار صفت  optionمی توانیم براي نمایش متن (عنوان) هر 

alert(oListbox.options[1].text); //output display text 

alert(oListbox.options[1].value); //output value 

   .مشخص می کند optionsاست که در واقع موقعیت آن را در آرایه  indexداراي خاصیتی به نام   optionهر  ،عالوه بر این

alert(oListbox.options[1].index); //outputs "1" 

 selectهاي optionبراي مشخص کردن تعداد کل  lengthیک آرایه است می توانیم از خاصیتی به نام  optionsالبته چون 

  .ه کنیمداستفا

alert(“There are “ + oListbox.options.length + “ in the list.”); 

  ؟توسط کاربر انتخاب شده است (آیتم) optionاما حال از کجا بفهمیم که کدام 

  ي انتخاب شده(ها)optionتغییر دادن بازیابی/

و در صورتی که  نگه داري می کندآیتم انتخاب شده را  indexاست که  selectedIndexداراي خاصیتی به نام  selectعنصر 

 .گرداند میرا بر 1-هیچ آیتمی انتخاب نشده باشد مقدار 

alert(“The index of the selected option is “ + 

oListbox.selectedIndex); 

امکان انتخاب بیش از یک آیتم  selectبه عنصر  'multiple='multipleاما همانطور که می دانید با اضافه کردن صفتی مانند 

بود و این  خواهد listحاوي اولین عنصر انتخاب شده از  selectedIndexدر این صورت خاصیت  .در آنِ واحد امکان پذیر است

  .به یک تابع داریم نیازبراي این کار . تمام آیتم هاي انتخاب شده احتیاج داریم indexچون .کمکی به ما نمی کند

خاب شدن ي انتکه مشخص کننده selectedچرخش کرده و مقدار خاصیتی به نام  listboxاین تابع در طول آیتم هاي یک 

فقط می تواند یکی  selectedخاصیت  .را به آرایه اي اضافه می کند optionآن  indexیا نشدن آیتم است را بررسی کرده و  

   .در بر داشته باشد(انتخاب نشده) را   fasle(انتخاب شده) یا  trueاز مقادیر 

function getSelectedIndexes (oListbox) { 

 var arrIndexes = new Array; 

  for (var i=0; i < oListbox.options.length; i++) { 

   if (oListbox.options[i].selected) { 

   arrIndexes.push(i); 

   } 

  } 

 return arrIndexes; 

}; 

   .رداز این تابع می توان هم براي بدست آوردن آیتم هاي انتخاب شده و هم تعداد آن ها استفاده ک
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  ها optionاضافه کردن 

زیر طراحی  . براي این کار تابعی با سه آرگومانها اضافه کنیم listمی توانیم از طریق جاوااسکریپت ، آیتم هاي جدیدي به 

  :کنیممی

listخواهیم اضافه کنیمواهیم اضافه کنیم و مقداري که می، نام آیتمی که می خي که می خواهیم روي آن کار کنیم.   

  کنیم:اضافه می selectآن را به عنصر و جدید ایجاد کرده   optionیک عنصر  DOMهاي قبلی توسط متد بعد

function add (oListbox, sName, sValue) { 

 var oOption = document.createElement("option"); 

 oOption.appendChild(document.createTextNode(sName)); 

 if (arguments.length == 3) { 

  oOption.setAttribute("value", sValue); 

 } 

 oListbox.appendChild(oOption); 

} 

براي تابع فرستاده شده است آن را به  valueاختیاري است می توانیم در صورتی که  optionبراي یک  valueچون صفت 

option براي چک کردن اینکه  .اضافه کنیمvalue اده شده یا نه از دستور فرستarguments.length==3 استفاده می کنیم.   

  ها optionحذف 

  .ها ، امکان حذف آن ها را نیز فراهم می کند optionجاوااسکریپت عالوه بر امکان اضافه کردن 

آن که می خواهیم  براي عنصري از nullو قراردادن مقدار  optionsي کار استفاده از آرایه یکی از روش هاي قدیمی براي این

  :حذف کنیم است

oListbox.options[1] = null; 

  :می پذیرد) عنصر مورد نظر براي حذف را indexاست که آرگومان ( ()remove.روش بهتر و جدیدتر استفاده از متدي به نام 

var oListbox = document.getElementById(“selListbox”); 

oListbox.remove(0); //remove the first option 

  ها استفاده کرد:listها تابعی براي حذف آن ها از optionمی توان همانند روش اضافه کردن 

function del (oListbox, iIndex) { 

 oListbox.remove(iIndex); 

} 
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براي هر کدام از را  ()remove.را حذف کنید می توانید متد  listboxهاي موجود در یک optionهر یک از  چنانچه بخواهید

  .فراخوانی کنیدآن ها 

function clear (oListbox) { 

 for (var i=oListbox.options.length-1; i >= 0; i--) { 

  del(oListbox, i); 

 } 

} 

از لیست این کار الزامی است چرا که با هر بار حذف شدن یک آیتم  .کند ، آیتم ها را بر عکس طی میکد باال براي حذف

و  index بزرگتریناول عنصري با همیشه به این دلیل بهتر است  شماره گذاري مجدد می شود. optionهر  indexخاصیت 

  . حذف شوند تر کوچکتر indexسپس عناصر با 
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مرورگر بر روي صفحه هایی که کاربر یا از طریق رخداد رویدادهایی که به واسطه دستکاري HTMLبا  پتیجاوااسکرتعامالت 

رویدادها و چگونگی تشخیص و کنترل آن ها یکی از مباحث مهم جاوااسکریپت به شمار  .شودامکان پذیر می ، دهدانجام می

می رود. ما در این فصل ابتدا با مفهوم رویدادها آشنا شده و سپس به روشهاي کنترل و پاسخگویی به آن ها خواهیم پرداخت. 

  هاي رخ داده استفاده خواهیم کرد.براي تشخیص خصوصیات رویداد eventشی سپس با انواع رویدادها آشنا شده و در انتها با 

 رویدادها در جاوااسکریپت

 فصل ده

1stwebdesigner.ir1stwebdesigner.ir

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir

http://1stwebdesigner.ir
http://1stwebdesigner.ir


  رویدادها در جاوااسکریپت    

 

84 
10 

  کنترل رویدادها

، باز هم رویدادي کند ، موقعی که کاربر بر روي دکمه اي کلیک میذاري می شود رویدادي رخ داده استموقعی که صفحه بارگ

ثال م .ها پاسخ می دهند استفاده کنندبه رویداد توسعه دهندگان می توانند از این رویدادها براي اجراي کدهایی که .رخ داده است

  ....اعتبارسنجی کند و، داده ها را دکمه اي موجب بستن پنجره شود، پیغامی را به کاربر نمایش دهد

داد ها نام هایی این روی .ها در واقع عملیات خاصی هستند که یا توسط کاربر یا توسط خود مرورگر انجام می شوندرویداد

 کنترلگرشود  می فراخوانیاصطالحا به تابعی که در پاسخ به یک رویداد  ... دارند.و click ، load ،mouseoverهمچون 

   .نامیده می شود onclick کنترلگرصدا زده می شود  clickبه عنوان مثال تابعی که براي پاسخ به رویداد   .می گویند 1رویداد

  .HTMLیا از طریق  پتیجاوااسکراز طریق  :توان عمل کرد حادثه به دو روش می يهاکنترلگربراي مشخص کردن 

مورد نظر ارجاعی ایجاد کرده و سپس تابعی را به شی ابتدا باید به  پتیجاوااسکراز طریق  کنترلگربراي مشخص کردن یک 

  :براي مثال .حادثه آن (که به صورت یک خاصیت براي آن تعریف شده است) منتسب کنیم کنترلگر

var oDiv = document.getElementById('div1'); 

 oDiv.onclick= function (){ 

  alert('I Was Clicked !!!'); 

 } 

   .به صورت کوچک نوشته شود رویداد کنترلگرنام تمامی حروف دقت کنید که در این روش باید 

به  .پذیرد در تگ مربوطه قرار دهیمکه اسکریپتی را به عنوان مقدار می رویداد،  کنترلگریک صفت می توانیم در روش دوم 

  :صورت زیر

<div onclick='alert("I Was Clicked !!!")'></div> 

یا  OnClick :معادل است با onclickدر نتیجه  .حادثه می تواند به هر شکلی نوشته شود کنترلگردر این روش نام 

ONCLICK.   

  انواع رویداد ها

  :عموال به چند دسته زیر تقسیم بندي می شونددهند م هایی که در مرورگر رخ میرویداد

 هاي رویدادmouse رخ می دهندی را انجام می دهدکارهای خود که وقتی کاربر از طریق ماوس ،.  

  رویدادهايkeyboard  دکمه اي از صفحه کلید را فشار می دهد رخ می دهند.که وقتی کاربر  

 هاي رویدادHTML  مرورگر انجام می شوند رخ می دهندکه موقعی که تغییراتی در پنجره.  

 هاي تغییر که زمانی که تغییراتی در ساختار رویدادDOM ام می شود رخ می دهندجصفحه ان. 

 mouseرویدادهاي 

  :هایی هستند که رخ می دهند و به شرح زیر می باشندرایج ترین رویداد

  
1 Event Handler  
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 click:  هنگامی که تمرکز صفحه  .(نه دکمه راست) .را فشار می دهد رخ می دهدماوس موقعی که کاربر دکمه چپ

 .دهد را هم بزند این رویداد رخ می enterبر روي یک دکمه باشد و کاربر کلید 

 dblclick: را کلیک می کند رخ می دهدماوس  موقعی که کاربر دو بار دکمه چپ. 

 mousedown:  را فشار دهد رخ می دهدماوس موقعی که کاربر هر دکمه اي از. 

 mouseout:  موقعی رخ میدهد که نشانگر موس بر روي عنصر است و کاربر آن را به بیرون از محدوده عنصر هدایت

 .میکند

 mouseover: موقعی رخ می دهد که نشانگر موس از خارج از عنصر بر روي ان هدایت می شود. 

 mouseup:  رها می شودماوس موقعی رخ می دهد که هردکمه اي از. 

 mousemove: مکررا هنگامی که نشانگر موس بر روي عنصري است رخ می دهد. 

  .یک صفحه از رویدادهاي فوق به خوبی پشتیبانی می کنند تمامی عناصر موجود در

  هاترتیب اجرایی رویداد

  .رخ می دهد clickو آخر سر  mouseupو در پی آن  mousedownهمیشه ابتدا رویداد  clickقبل از رخداد رویداد 

  :هاي زیر به ترتیب اجرا می شوندرویداد dblclickاجراي رویداد  درهنگام

1. mousedown 
2. mouseup 
3. click 
4. mousedown 
5. mouseup 
6. click 
7. dblclick 

 mousemoveسپس رویداد  mouseout، ابتدا رویداد س از یک عنصر بر روي عنصر دیگراوهنگام جا به جا شدن نشانگر م

  .رخ می دهد mouseoverرویداد  ،و و آخر سردبراي عنصر بین این 

  رویدادهاي صفحه کلید

رویداد هاي صفحه کلید  .به واسطه عملیاتی که کاربر بر روي صفحه کلید انجام می دهد رخ می دهندرویداد هاي صفحه کلید 

  :به شرح زیر می باشند

 keydown: این رویداد مکررا زمانی که دکمه اي پایین  .هنگامی که کلیدي از صفحه کلید زده می شود رخ می دهد

 رخ می دهد.) keypress(این رویداد همیشه قبل از .نیز رخ می دهد شودنگه داشته 

 keypress:  هنگامی که کلیدي از صفحه کلید زده می شود و به موجب آن یک کاراکتر برگردانده می شود رخ می

و  enter ،alt ،ctrl(کلیدهاي .دارد نیز رخ می دهد را پایین نگه می این رویداد مکررا زمانی که کاربر دکمه اي .دهد

shift (.موجب روخداد این رویداد نمی شوند 

 keyup: دهد که دکمه اي که پایین بوده است رها شود هنگامی رخ می.   
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  ترتیب اجرایی رویداد هاي صفحه کلید

  :هاي زیر به ترتیب اجرا می شوند در صفحه کلید فشار می دهد رویدا موقعی که کاربر یک کلید کاراکتري را

1. keydown  
2. keypress 
3. keyup 

  :هاي زیر به ترتیب اجرا می شوند فشار داده شود رویدا shiftاگر کلیدي غیر کاراکتري مثل 

1. keydown 
٢. keyup 

پس از دیگري رخ مکررا یکی  keydownو  keypressهاي شارداده و پایین نگه دارد رویداداگر کاربر کلیدي کاراکتري را ف

  .که کلید رها شود می دهند تا زمانی

  .شود مکررا اجرا می keydownاگر کاربر کلیدي غیر کاراکتري را فشارداده و پایین نگه دارد فقط رویداد 

  دیگر رویداد ها

  :ن به موارد زیر اشاره نمودهایی که ممکن است در صفحه و بر روي بعضی از عناصر رخ دهد می توااز دیگر رویداد

 load:  موقعی رخ می دهد که صفحه به طور کامل بارگذاري شود یا اینکه یک عنصرimg  یاobject  به طور کامل

 .قرار می دهیم <body>براي صفحه آن را در دستور  onload رویدادهاي براي فعال کردن کنترلگر .بارگذاري شوند

 loading completeصفحه پیغام  گذارياده کرده ایم تا پس از خاتمه باراستف رویدادبراي مثال در عبارت زیر از این 

 :نمایش داده شود

<body onload='alert("loading complete !!!")'></body> 

 قابل استفاده است. scriptو  body ،embed ،img ،iframeاین رویداد براي تگ هایی همچون 

  unload:  این می تواند به موجب زدن دکمه  .دکاربر صفحه بار شده جاري را ببندهنگامی رخ می دهد کهX 

)closeنوار آدرس مرورگر باشد ) پنجره یا وارد کردن یک آدرس جدید در. 

 abort:  این رویداد براي یکobject  هنگامی که کاربر قبل از بارگذاري کامل آن ، عمل بارگذاري را متوقف کند رخ

  .می دهد

 error:  براي یک عکس هنگامی که نتواند آن یک خطا رخ می دهد رویداد براي یک صفحه هنگامی که دراین ،

 .هنگامی که نتواند بارگذاري شود رخ می دهد objectبارگذاري شود و براي یک عنصر 

 select: هاي  این رویداد هنگامی رخ می دهد که کاربر یک یا چند کاراکتر را از داخل یک ناحیه متنی (منظور تگ

textarea  وinputانتخاب کند رخ می دهد (. 

 change: هنگامی که مقدار داخل ناحیه متنی تغییر کرده و در ادامه تمرکز صفحه از روي ه متنییبر روي یک ناح ،

  .هنگامی که مقدار آن تغییر می کند رخ می دهند selectو براي یک عنصر  خارج شودعنصر 

 submit:  براي عنصرform، که دکمه  هنگامیsubmit دهد مربوط به فرم کلیک می شود رخ می. 

 reset:  براي عنصرform، که دکمه  هنگامیreset دهد. مربوط به فرم کلیک می شود رخ می 

 focus:  یک عنصر زمانی که تمرکز صفحه بر روي آن قرار می گیرد رخ می دهد.براي 

 blur:  ز دست می دهد رخ می دهد.یک عنصر زمانی که تمرکز صفحه را ابراي  

1stwebdesigner.ir1stwebdesigner.ir

www.irtanin.com www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران

www.omideiran.ir www.yekdl.com www.ramsarmelk.ir

http://1stwebdesigner.ir
http://1stwebdesigner.ir


   بادپی احمد – جاوااسکریپت کاربردي آموزش  

 

87 
10 

   eventشی 

 رویدادخاصی است که به همراه هر شی دسترس قرار گرفته است،  در پتیجاوااسکرو باالتر  1.2که در نسخه  eventشی 

د آن را به عنوان یکی از پارامترها دریافت کند و می توان رویداد کنترلگرواقع  در .شود فرستاده می آن رویداد کنترلگربراي 

   .در دسترس برنامه نویسان قرار می دهد رویداداطالعاتی را در مورد آن  eventشی خاصیت هاي 

  :در اختیار قرار می دهد به شرح زیر استشی بعضی از اطالعاتی که این 

  ي که موجب رخداد رویداد شده است.اشی 

  درهنگام رخداد رویداد اطالعاتی در مورد نشانگر ماوس 

 هنگام رخداد رویداد  اطالعاتی در مورد صفحه کلید در 

  :می توان به چندین طریق عمل کردشی براي دسترسی به این 

این بدین معنی است که یک  .قابل دسترسی است windowشی یکی از خواص  عنوانبه شی ، این Internet Explorerدر 

   :داشته باشددسترسی  eventشی تواند به  به طریق زیر می رویداد نترلگرک

oDiv.onclick = function () { 

 var oEvent = window.event; 

} 

است که رویدادي رخ داده  می شود اما فقط زمانی در دسترسشناخته  windowبه عنوان یکی از خواص شی اگر چه این 

  .نیز از بین خواهد رفت eventشی ، رویداد به طور کامل اجرا شد کنترلگربعد از اینکه  .باشد

به عنوان  .استفاده کنیم eventشی آرگومان تابع براي دسترسی به  می توان از روش دسترسی به DOMهاي اما در استاندارد

  :مثال

oDiv.onclick = function () { 

 var oEvent = arguments[0]; 

} 

  :این آرگومان مشخص کرد و از آن براي دسترسی استفاده نمود البته می توان نامی براي

oDiv.onclick = function (oEvent) { 

  ... 

} 
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  eventشی خواص و متدهاي 

  :هایی است که در ادامه بررسی خواهیم کردشامل خواص و متدشی این 

 shiftkey:  اگر دکمهshift  زده شده باشدtrue  و در غیر این صورتfalse  گرداند میبررا.  

 altkey:  اگر دکمهalt  زده شده باشدtrue  و در غیر این صورتfalse گرداند میرا بر.  

 ctrlkey:  اگر دکمهctrl  زده شده باشدtrue  و در غیر این صورتfalse گرداند میرا بر.  

 button: می گرداند به مقادیري که این خاصیت بر .زده شده اندماوس  کند که کدام یک از دکمه هاي مشخص می

  :شرح زیر است

 هیچ دکمه اي زده نشده است  :٠ 

 دکمه چپ زده شده است :١. 

 دکمه راست زده شده است :٢.  

 دکمه چپ و راست با هم زده شده اند :٣. 

 ۴: دکمه وسط زده شده است. 

 ۵: دکمه هاي چپ و وسط با هم زده شده اند. 

 ۶: دکمه هاي راست و وسط با هم زده شده اند. 

 هر سه دکمه با هم زده شده اند :٧.   

 pageX وpageY:  را  رویدادماوس را نسبت به گوشه چپ و باالي صفحه در هنگام رخداد  افقی و عموديمختصات

   .کند مشخص می

 type: گرداند مثال  میوع رویدادي که رخ داده است را برنclick  وmouseover ...و  

 keyCode: درمرورگرهایی  .کند کدام دکمه از صفحه کلید فشار داده شده است عددي است که مشخص می)

براي بدست آوردن کد کاراکتري دکمه اي از  which.می بایست از خاصیتی به نام  Firefox ،Operaهمچون 

  صفحه کلید که فشار داده شده است استفاده می شود.)

 target: سند یا یک پیوند)کند (مانند یک  ثه قرار گرفته است را مشخص میشی اي را که در معرض حاد
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در هر بار  ود نوي کامپیوتر کاربر ذخیره می شوهایی هستند که در قالب یک فایل متنی ساده بر رکوکی ها در واقع متغیر

ها براي  زکوکیمی توانیم ا .می شودبراي سرور فرستاده این فایل هم  ، درخواست صفحه جدید از سرور با همان کامپیوتر

ستفاده کنیم و در صورت نیاز آن ها را در صفحات دیگر مورد استفاده قرار ا سري اطالعات خاص کاربران صفحاتذخیره یک

در این فصل ابتدا پس از بررسی روش ایجاد کوکی ها با روش هاي دسترسی و بازیابی مقادیر ذخیره شده در آن ها آشنا  .دهیم

  خواهیم شد.

 ها1کار با کوکی

 فصل یازده
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  ایجاد کوکی ها

  :کنیممی  استفادهبه شکل زیر  documentشی  cookie.از خاصیت  پتیجاوااسکرها در کوکی یجادااي بر

document.cookie="name=value ; expires=Date ; path = path ; 

domain=domain"; 

  :شده به شکل زیر عمل خواهیم کرد ایجادو براي بازیابی تمامی کوکی هاي از قبل 

var x = document.cookie; 

در قالب  همانطور که در دستور ابتدایی می بینید براي ایجاد کوکی می بایست رشته اي حاوي یکسري خواص و مقادیرشان را

در جدول زیر هر یک از این قسمت  .نسبت دهیم cookie.خاصیت  به از هم جدا شده اند) ;(که با  name=valueجفت هاي 

   .ها را شرح می دهیم

  مثال  توضیحات  خاصیت

name=value این دستور نام و مقدار کوکی را مشخص می کند.  name=ali 

expires=date  

مقداري که  .این خاصیت اختیاري زمان انقضاي کوکی را مشخص میکند

به این خاصیت داده می شود می بایست تاریخی به فرمت بازگشتی از متد 

toGMTString()  شیDate در صورتی که این خاصیت  .باشد

هنگامی که کاربر پنجره مرورگر را ببندد کوکی نیز از بین مشخص نشود 

  .خواهد رفت

expires= 
13/06/2003 00:00:00  

path=path  
این خاصیت اختیاري نام مسیري از سایت را که می تواند به کوکی 

  .دسترسی داشته باشد را مشخص می کند
path=/tutorials/  

domain=domain  
این خاصیت اختیاري نام سایتی که می تواند از کوکی استفاده کند را 

  .مشخص می کند
domain = mysite.com 

  :از بین می رود ایجاد می شود  15/02/2010که در تاریخ  aliو با مقدار  usernameیک کوکی با نام  زیردر مثال 

document.cookie = " username = ali ; expires = 15/02/2010 00:00:00 "; 

  :ایجاد شده است this is my cookieو با مقدار  myCookieدر مثال زیر یک کوکی با نام 

document.cookie = “myCookie=” + escape(“This is my Cookie”); 

 در کد فوق تابع  :نکته.escape() را به آن  نامعتبرهاي را دریافت کرده و تمامی کاراکتر یک رشته

به عنوان مثال این تابع  .قرار می گیرد %قبل از کد معادل یک عالمت  .معادلش تبدیل می کند کد

 ()encodeURIComponent.این تابع معادل تابع  .تبدیل می کند 20%را به کد  spaceکاراکتر 

  .است
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  ها حذف کوکی

این تابع به  .براي حذف یک کوکی می توان از تابعی که زمان انقضاي کوکی را به یک ثانیه قبل تنظیم می کند استفاده کنیم 

  :صورت زیر است

function delete_cookie ( cookie_name ) 

{  

var cookie_date = new Date ( );  // current date & time 

 cookie_date.setTime ( cookie_date.getTime() - 1 ); 

 document.cookie = cookie_name += "=; expires=" + 

cookie_date.toGMTString(); 

} 

   :را حذف می کند usernameدستور زیر کوکی با نام  .حال کافی است براي حذف یک کوکی نام آن را براي تابع فوق بفرستیم

delete_cookie ("username") ; 

  ی هابازیابی کوک

هایی کیبراي بازیابی کو .ال که با ایجاد و حذف کردن کوکی ها آشنا شدیم نحوه بازیابی (دسترسی) به آنها را بیان می کنیمح

  :به صورت زیر استفاده می کنیم documentشی  cookie.که قبال ایجاد شده اند باز هم از خاصیت 

var x = document.cookie; 

از هم جدا  ;هاي قابل دسترس براي سند جاري را که با تمامی کوکی name=valueاین دستور لیستی (رشته) از جفت هاي 

   :می توانید حاوي رشته اي به صورت زیر باشد xبه عنوان مثال متغیر  .می گرداندشده اند بر

"username=ali; password=abc123" 

با مقدار  passwordو دومی با نام  aliو مقدار  usernameیکی با نام  :شده استدر این مثال دو کوکی از قبل ایجاد 

abc123.  

را بوسیله متد  xو مقدارشان ابتدا کوکی ها هر یک از یک متغیر رشته اي ساده است که می توانیم براي دسترسی به  xاکنون 

split  شیstring عنوان مثال براي  به .داشته باشیم دسترسیهاي خاص آرایه به آن ها اي تبدیل کرده و بوسیله متد به آرایه

  :کردهاي فوق می توان به صورت زیر عمل  چاپ مقدار کوکی

var allCookie  = document.cookie; 

Var cookieParts  = allCookie.split(";"); 

Var fistCookie  = cookieParts[0]; 

Var secondCookie = cookieParts[1]; 

 

Var nameOfFirstCookie = firstCookie.split("=")[0]; 

Var valueOfFirstCookie = firstCookie.split("=")[1]; 

 

Var nameOfSecondCookie = firstCookie.split("=")[0]; 

Var valueOfSecondCookie = firstCookie.split("=")[1]; 
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