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 مقدمه

 به نام خدا

را موجودي دیجیتالی فرض کنیم که به درخواست توانیم آن  میکه اینترنت یک اشتراك است 

ادامه این کتاب به آن  نظر از مفهوم اینترنت که در اما صرف .ستحال تکامل ا تجربه انسان در

آنچه که ما  از یاینکه بخواهیم وارد این فضاي دیجیتالی بشویم اندک الزم است پیش از ،پردازیم می

اصل  الزم است این حقیقت را باور کنیم که اینترنت در .کنیماست، تامل  داده قرار این مسیر را در

 بخواهیم در ما اگرگردد و  ه این اجتماع اضافه میکه روزانه ب ستها آور از انسان یک اجتماع شگفت

گفتگو بپردازیم و  جمع هستند به تعامل و قشري از هر صنفی و در آن آور که این اجتماع شگفت

باید این نکته را  البته .را باید بیاموزیم آور این اجتماع شگفت ابزار ، زبان وده صرف نباشیمبینن

شاید  اید، یا دیدهو اید  آن شرکت کرده همانند همه انواع ارتباطاتی که تا به حال در شد که تذکرم

اما باید بدانید که حتی با اندکی اطالعات  .این ارتباط براي همه مشکل باشد هضم کامل این زبان و

 گذاشته و را فراتر این کتاب قصد داریم پا در .به گفتگو پرداخت این اجتماع شد و توان وارد یم نیز

آور وب قدم  کاربردي صرفا جهت ورود به دنیاي شگفت این اندك اطالعات مطالبی عمیق و از

 .بگذاریم
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 شبکه .1

 .می توانم وارد این اجتماع عظیم شوچطورم .1-1

براي درك و مفهوم این . براي پیوستن به اینترنت الزم است ابتدا تعریفی از آن ارائه گردد

آور  ابتدا آن مفاهیم و اصطالحات را یاد انگیز و آشنایی با کلمات آن الزم است در دنیاي شگفت

اجرایی به ساخت یک وب سایت شخصی با  شویم و سپس پا را فراتر گذاشته و به صورت عملی و

 .موضوع مورد نظر بپردازیم و خود را وارد این عرصه نماییم

مات کنیم زیرا تا این اصطالحات و کل بیان می هاي وب بنابراین در ابتدا توضیحی از زیرساخت

 .توانیم درك درستی از مطالب آن ارائه دهیم آن براي ما نامفهوم باشد نمی

 ؟اینترنت چیست .1-2

اگر  .شده استع اختراي اطالعات  کنون براي مبادلهترین ابزاري است که تا نترنت قويای

اي از  شبکه بزرگ از مجموعهت یک نراینتاي از اینترنت ارائه دهیم،  بخواهیم تعریف ساده

باید بدانید که هر کامپیوتري . ها است که توسط یک قانون مشترك با یکدیگر ارتباط دارند کامپیوتر

 .شود شود به عنوان بخش کوچکی از اینترنت محسوب می یکه به این مجموعه متصل م
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 هاي وب نمایی کلی از شبکه :1-1 شکل

بلکه . ران کامپیوترهایشان را به آن متصل کنندمستقل نیست که دیگ بخشاینترنت یک 

موسسه  بنابراین اینترنت به هیچ سازمان و. اینترنت خود حاصل بهم پیوستن این کامپیوترهاست

تا اینجا ( اند ندارد سازي اینترنت تشکیل گردیدهالبته سازمانهایی جهت استا) .خاصی متعلق نیست

مورد این واژه شاید  در ایم وکامپیوتري استفاده کردههاي ما جهت تعریف اینترنت از واژه شبکه

به پیدایش اینترنت گردید  ي که منجرتکنولوژ واین پدیده  قبال هم شنیده باشید، اما توضیحی از

این که این امکانات از کجا آمده و  مورد ابتدا توضیحی در قصد داریم دراین فصل  در .حرفی نزدیم

که تشکیل چنین شبکه ن ارتباطات هاي ایاند و اینکه سختیف شدهچه مبنایی قوانین آن تعری بر

  .دهد چگونه است عظیمی را می

 ارتباطات كامپيوتري چگونه بوجود آمدند؟

موشکی به نام  9151اتحاد جماهیر شوروي سابق در سال شود که  داستان از اینجا شروع می

هاي  تواند شبکه داراي قدرتی است که میدهد که  فرستد و نشان می را به فضا می Sponikاسپونیک 

گاتنگ به دلیل رقابت تن. هاي بالستیک و دوربرد خود از بین ببرد ارتباطی آمریکا را توسط موشک
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جمهور وقت ایاالت  رئیس) ، اداره دفاع آمریکا به دستور آیزنهاورنظامی میان آمریکا و شوروي

هدف از تاسیس چنین . نمود( آرپا)ي پیشرفته ها نس تحقیقاتی پروژهاقدام به تشکیل آژا( متحده

اي پژوهش و آزمایش براي پیدا کردن روشی بود که بتوان از طریق خطوط تلفنی  موسسه

به طوریکه چندین کاربر بتوانند از یک خط ارتباطی مشترك . کامپیوترها را به هم مرتبط کرد

 صورت اتوماتیک بین مبداء و مقصد جا ها به اي بسازند که در آن داده در اصل شبکه. استفاده کنند

یاطی در ایجاد شبکه اینترنتی نبود و فقط یک حرکت احت ARPAدر اصل هدف اصلی . به جا شوند

 . هاي اتمی دوربرد بود مقابل حمله احتمالی موشک

کار و تالش عده کثیري مجموع تیجه ن که اینترنت باید بدانید پیدایش اینترنتدر مورد کل  در

 و ارائه تحقیقات طی میالدي 31در اوایل دهه بیشترین عامل آن  مندان است که البتهاز دانش

 .کرد بود که پایه کار اینترنت امروزي را ایجاد مقاالتی

هاي نامه  هاي کوچکتري همانند بسته ها به صورت قطعات و بسته این مقاالت اطالعات و داده در

ص در شود به مقصد خا آن اختصاص داده میا آدرسی که به تشبیه شده بود که هر بسته ب

سازي همه محتویات  ها در مقصد و یکپارچه با ارسال مداوم این بسته. شود نظرگرفته شده ارسال می

این فرضیه همانند کار  ها در البته ارتباط و ارسال این بسته. گردید هاي ما ارسال می آن داده

ه عصبی از هاي مغزي از بین بروند شبک تی سلولبه طوریکه وق. گو گرفته بودهاي مغزي ال سلول

 . کند مسیر دیگري را در مغز انتخاب می کند و آنها دیگر استفاده نمی

 

 

اي با تعداد زیادي اتصاالت براي تکرار ایجاد  گاه این امکان وجود دارد که شبکهاز این دید
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اي به  صورت مجموعه ط شبکه اي همچنان بهشوند تا در صورت نابودي بخشی از آن، ارتبا

 .هم پیوسته کار کند

دو  9133در سال  ).ه نام تیلور، پیاده سازي شدبوسیله دانشمندي ب( با استفاده از این ایده

وب ( استارت)ال اولین شروع که با این اتص یدرددر شرق و غرب آمریکا به هم متصل گکامپیوتر را 

ت اتصال به تی و دانشگاهی تمایل خود را جههاي دول بخش، هاي مختلف آزمایشکه با  آغاز شد

 همانطورکه در تقریبا رشد استفاده از این شبکه 9111البته از اوایل دهه . این شبکه اعالم کردند

 .به صورت تصاعدي افزایش یافتکنید  شکل زیر مالحظه می

 :توان مشاهده کرد زیر میرا همانند شکل  نمودار رشد سریع این شبکه بزرگ

 

 

 ار رشد شبکه اینترنتنمود :2-1 شکل
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ها  که این شبکهها بنا شده است  اي از شبکه ساس مجموعهگفتیم اینترنت برا در باال همانطور که

 برداري از بهرهبنابراین براي ارسال اطالعات و همچنین  .باشد ل انواع بسیار زیادي کامپیوتر میشام

ک مجموعه از قوانین و اي نیاز به ی و برقراري ارتباط بین اجزاي شبکهاین امکانات سخت افزاري 

 .گویند می پروتکل هاي مشترك دارد که به آن قوانین اصطالحا دستورالعمل

 

ها  ترین نوع پروتکل رارداد است و به عنوان مثال سادهواژه پروتکل در لغت به معناي ق

طرف زنیم  زمانیکه ما حرف می .کنیم میهنگامی است که ما پشت تلفن با یکدیگر صحبت 

به این قرارداد جهت . دهیم کند ما گوش می کند و زمانی که او صحبت می مقابل گوش می

ما در طول روز با  .گویند کنیم یک پروتکل می رتباط تلفنی سالم که ما ایجاد مییک ا

که اي  نامهکنیم مثال همانند حاضر شدن سرکالس و بر هاي مختلفی برخورد می پروتکل

گردد یا روش تدریسی که یک معلم در ابتداي سال براي  اجرا می جهت نظم شما در مدرسه

 .شما مشخص می کند

 



 

1 

 

 نمایی ساده از مفهوم پروتکل :3-1 شکل

 

 

 

کنید بیان کنید و  هایی که در ارتباط روزمره خود مشاهده می حال سعی کنید پروتکل

 .شرح دهید

 

 

ردهاي مرتبط به ي استاندابا هدف مدیریت و راهبر 9111جامعه اینترنت در سال 
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 Tim Berners Lee، 9112در سال . و خط مشی تاسیس شد ، علم و دانش و امنیتاینترنت

موجودش با  سیلنرا با هدف هدایت اینترنت به پتا( W3C)سازمان استاندارد جهانی وب 

ها و خطوط راهنمایی که رشد وب در طوالنی مدت را تضمین کند  گسترش و ایجاد پروتکل

 .تاسیس کرد

 

توجه به این  پروتکل تنهازیرا در اهمیت  .حال الزم است به مهمترین پروتکل درشبکه بپردازیم

هاي اینترنت  قریبا غیر ممکن است و اکثر سرویسآن تنکته کافی است که ارتباط در اینترنت بدون 

 .شود عرضه میتحت قوانین این پروتکل 

  TCP/IPپروتکل  

ایجاد شد و امروزه  unixزارت دفاع آمریکا و در سیستم عامل این پروتکل در ابتدا به وسیله و

و بزرگ و بوسیله کلیه ها اعم از کوچک  رقبا را کنار زده و در اکثر شبکهتقریبا این پروتکل کلیه 

 .شود ها پشتیبانی می سیستم عامل

TCP/IP  پروتکل مهم از دوTCP (Transmission Control Protocol)  وIP (Internet Protocol) 

 .به صورت زیر نام برد توان ن خصوصیات این پروتکل را میمهمتری گرفته شده است و

 پشتیبانی انواع شبکه 

 پشتیبانی انواع سیستم عامل 

 مسیریابی 

 حق انتخاب به صورت عادي و انتخابی 

 ارسال گروهی 
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د که با استفاده از ها وجود دارن ا اینترنت سه نوع مخاطب در شبکهجهت ارتباط با کامپیوتر و ی

TCP/IP ین سه نوع اطالعات را ارسال کنیمتوانیم براي ا می. 

 ارسال براي یک نفر

 ارسال براي همه تا محدوده مجاز

 ارسال براي گروهی از استفاده کنندگان 

 

ثابتی بین  اطالعات به صورت جریان TCP/IPارسال اطالعات با استفاده از پروتکل  در

 .شوند بندي می تقسیم Pocketهایی کوچک به نام  بلکه به بسته. شود نمیکامپیوترها منتقل 

ا آن را به تعدادي بسته ابتد  TCPتان ارسال کنید شما بخواهید پیامی را براي دوست مثال اگر

  .کند ها را از طریق شبکه ارسال می کند و سپس بسته تقسیم می

 

 هاي اطالعات نحوه ارسال بسته :4-1 شکل

 

A

B

C

1.5 Mb/s

D ED E
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که در انتهاي دیگر  TCPها را به میزبان راه دور منتقل کند و  م است که این بستهه این  IPکار

تواند  صورتی که خطایی رخ داده باشد می کند و در می را بررسی ها را دریافت و وجود خطاها بسته

ها به پایان  بعد از اینکه ارسال بسته. مبدا بنماید درخواست ارسال مجدد این بسته بخصوص را از

است که آنها را به ترتیب به هم متصل کرده تا پیام مورد نظر ما به صورت  TCPاین وظیفه  ید،رس

 .کامل ساخته شود

 شوند؟ دهند و بازسازي مي اي چگونه مقصد خود را تشخيص مي بسته هاي داده 

هاي  کنیم ابتدا به قسمت ارسال می قسمت قبل بیان کردیم که پیامی که ما براي دوستمان در

ها چگونه مقصد خود را  اما مطرح نکردیم که این بسته. ودش تقسیم می Pocketکتري به نام کوچ

 . شود دوباره پیام اصلی ما بازسازي می یابند و چگونه می

 ها ي براي مشخص كردن كامپيوترا مکانيزم اوليه 

. کافی بودملی همانند کد  براي هر کامپیوتررسید استفاده از یک شماره یکتا  میبه نظر در ابتدا 

ها  گویند که این گونه آدرس می  (Mac address)، آدرس فیزیکی یا به این آدرس منحصر به فرد

 .هاي خاصی نخواهند بودمند درایورنیاز

 

 Macیک . گیرد ن تراشه کارت شبکه قرار میدرو مک آدرس توسط کارخانه سازنده

address باشد که بر مبناي  کسان میبه و یبر روي هر کارت شبکه همواره داراي طولی مشا

کامپیوتر مختلف را  482دهی باشد که درنتیجه توانایی آدرس بایت می 3و به اندازه  9شانزده

                                                 
1 Hex 
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خرد و آنها را  ده خاصی از اعداد این بازه را میمحدو ،هر شرکت سازنده کارت شبکه. داراست

ه و ها یکسان و مشاب برخورد مشکالت آدرس به منظور. کند خود ثبت می روي کارت شبکه

 Macبر آن شد تا هر  IEEEهاي اطالعاتی، گروهی به نام  اختالل در شبکه و ارسال بسته

address  را به دو بخش مساوي تقسیم کند و اولین بخش آن به منظور شناسایی تولید

شماره سریال یک  کنندگان اختصاص داده شده تا آنان کننده کارت و دومین بخش به تولید

 .را در آن درج نمایند

 

 دهی توسط مک آدرس آدرس :3-1 شکل
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 ipconfig -allتوانید از دستور  درس را در ویندوز مشاهده کنید میاگر بخواهید این آ

 .توانید مشاهده کنید می Command Prompt استفاده کنید که با تایپ این دستور در

 

 Mac Addressنمایی از کنترل  :6-1 شکل

 .کامپیوتر خود را کنترل کنید Mac addressباال با روش 

 

بفهمندد   Mac addressتوانند تنها با داشتن آدرس فیزیکی یا  هاي اینترنتی می چگونه سرویس

هدا   تغییر آدرس بتوانند آدرس ها و و با تغییر و جابه جایی کامپیوترکه اطالعات را به کجا بفرستند 

 برسانند؟ را پیدا کنند و بسته ها را به مقصد

راي پست نامده الزم  اي را پست کنید ب خواهید نامه تر شدن موضوع فرض کنید می براي روشن

ولدی  . ، شهر، کوچه، پالك و کدپستی گیرنده را روي پاکت خود بنویسیداست آدرس کشور، استان

 یا دوستان نیاز به نوشت آدرس دقیق پستی وجود ندارد ولی براي ارسال غیرپستی توسط شخص و

حال فرض کنید ما نامده اي  . براي ارسال پستی باید بدانید پستچی به آدرس دقیق پستی نیاز دارد
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. را بدون آدرس پستی ارسال کنیم و از پستچی بخواهیم نامه را به دست فالن دوسدت مدا برسداند   

درحقیقت آدرس منطقی همان آدرس پسدتی اسدت   . این کار براي پستچی غیرممکن است طبیعتا

   IP Addressاینجا بود که . تواند این نامه را به دوست شما برساند پستچی میخص و نیز ش که هر

 .اینترنت را نجات داد

، ایدن آدرس  کامپیوتر مورد استفاده قرار گرفدت  بود که جهت  شناسایی هر IPدراصل پروتکل 

تغییدر کدرده    155شود که این اعداد در بازه صدفر تدا    عدد تشکیل می 2از ( آدرس پستی)ی منطق

 191.11.59.919همانند . است و توسط نقطه از هم جدا می شوند

 

 

IP ها براي قابل فهم بودن افراد، معموال به صورت دهدهی که به صورت چهار  آدرس

( دودویی) اما کامپیوترها با شکل باینري. شوند اند، بیان می بخش که با نقطه از هم جدا شده

 .این اعداد سروکار دارند

 

 ها به صورت باینري آدرس IP :7-1 شکل
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  (0,255)در بدازه  . یدرد گ هر عددد بده تنهدایی دو بایدت جدا مدی       چهار عدد در یک آدرس چون

یعندی   31بده تدوان    1توان  بیتی تشکیل شده است که مجموعا می 31از اعداد  IPبنابراین آدرس 

منحصر به فرد  IPمیلیارد آدرس  213به فرد داشته باشیم که حدود  عدد منحصر 2112131113

 .معین کنیم می توانیم

 

از بیتی  31شوند و به جاي آدرس دهی  نوشته می 93در مبناي  IPV6البته با آمدن 

 .با این روش ترکیب آدرس بیشتري خواهیم داشت. کنند بیتی استفاده می 912آدرس دهی 

 

ز ا)که اولین عدد  1ها نود ها و شبکه. قسمت تقسیم کردها را می توان به دو  اعداد بین نقطه

 . باشد ست که آن کامپیوتر به آن متصل میاي ا به معناي شناسایی شبکه( سمت راست

 

                                                 
2 Nodes 
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هاي عظیم بین المللی که داراي  باشد، براي کمپانی می 913تا  9که از  IPعدد اول 

شود یعنی  ها استفاده می باشند و سه عدد بعدي، براي نام سایت هاي بزرگ می شبکه

 .نام سایت زیر مجموعه داشته باشد 93111192 تواند انیم بگوییم، هر کمپانی میتو می

 

 بر روي كامپيوتر IPروش آدرس دهي  

کارت  شما داراي یک براي اینکه بخواهید به یک شبکه اتصال پیدا کنید الزم است که کامپیوتر

توانید  حال می .نماید می و محیط انتقال را فراهم کارت شبکه، ارتباط بین کامپیوتر .باشدشبکه 

 .خود همانند شکل زیر آن را آدرس دهی کنید روي کامپیوتر درصورت وجود کارت شبکه بر

 

 قسمت شبکه در کنترل پنل :4-1 شکل

 

 .صورت زیر آن را آدرس دهی نمایید انتخاب کارت شبکه به این مرحله پس از در
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 IPتنظیم  :9-1 شکل

 

براي  maskباشدکه به عنوان یک  می( ip)روش فیلترگذاري برروي آدرس  subnet mask مقدار

 .شود ها استفاده می هاي متصل به مسیریاب مشخص کردن زیرشبکه

 دهد ما به کدام کامپیوتر که نشان می ایم داده مقدار( IP)عددي  را از Default Gatewayمقدار 

در حال  من Default gatewayبه عنوان مثال . گیریمبو از آن سرویس  شویممتصل  خواهیم می

ام و از آن سرویس  شده Connectکامپیوتري که من به آن  IPیعنی . است 911.932.9.9حاضر

 .است 911.932.9.9خواهم بگیرم  می

 

بدهید وسپس با استفاده ازدستور  IPسعی کنید همانند باال کارت شبکه خود را 

ipconfig اید را چک کنید آدرسی که به کامپیوتر خود داده. 
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 د اولين شبکه  با استفاده از دوكامپيوترايجا 

متصل کرده وسپس با توجه  کابل به یکدیگر را با استفاده از کامپیوتر سعی کنید دو

دهید البته باید توجه کنید که یکی از  ip اید به این دو کامپیوتر اال خواندهب مطالبی که در

دیگري باشد  وترکامپی gatewayره یعنی شماره یکی باید شما) .نمایید  gatewayآنها را حتما 

 (.داشته باشد  gatewayخود آن الزم نیست دیگر و

 

اند و تشکیل شبکه  وصل شده به یکدیگر تمرین باال این دو کامپیوتر توان فهمید در کجا می از

 .اند کوچکی را داده

ن راه این است که تری ، سادهارتباط دارند با یکدیگر کامپیوتر جهت اینکه بتوانیم ببینیم این دو

 .چک کنیم یکدیگر را با اتصال این دو کامپیوتر  ping پروتکل استفاده از با

Ping
3 

براي این  .متصل است یا خیر شبکه خاص به براي آزمایش اینکه یک کامپیوتراست  پروتکلی

سال دت زمان ارم جوابی را در و شود ارسال می آن IP اي براي دریافت پاسخ به نشانی کار بسته

 .کند دریافت می

                                                 
3 Packet Internet Groper 
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 کردن یک کامپیوتر pingنمایی از  :16-1 شکل

 

 

 بدون سيم روش شبکه كردن دو تا كامپيوتر 

 

 ستفاده از کارت شبکه از کابلدانید براي اتصال دو کامپیوتر با ا همان طور که می

 100mbpsدر گذشته ) .آورد براي ما فراهم میکه سرعت بسیار خوبی را هم  کردیماستفاده 

 (1Gbps ال حاضردر حو 

تواند مشکالتی را براي  ودیت فاصله دو کامپیوتر از هم میالبته این روش به خاطر محد 

اند تا حدي این سیم به می تو دو کامپیوتر به صورت بی شبکه کردن. کاربران بوجود آورد

 .مشکل را حل کند

و یا در  Control Panelاز  Network Connectionدر قسمت  adhocبراي ایجاد یک اتصال 
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System Tray (کنار ساعت ) بر روي آیکنwireless کلیک کنید. 

 

 

در . کلیک کنید Addرا انتخاب کنید سپس بر روي دکمه  Wireless Networksسر برگ 

 . را بزنید Check boxخاب کنید و تیک هر دو تپنجره جدید براي شبکه خود نامی را ان

 

 



 

11 

 

 . اکنون شبکه نصب شده است. ها بسته شوند پنجره نید تاکلیک ک OKدو بار بر روي کلید 

Network Connection  را باز کنید سپسWireless Networks بایستی در . را انتخاب کنید

ممکن است براي . ببینید computer to computerرا به عنوان  ad hocپنجره باز شده شبکه 

 .صفحه الزم باشد refreshاین کار 

 از نتوانستید شبکه خودتان را ببینید باید شبکه خودتان را منحصر بهدر صورتیکه ب

adhoc  کنید بدین صورت که در سر برگWireless networks  بر رويadvance  کلیک کنید

 .حه باز شده گزینه را انتخاب کنیدو در صف

 

 ad hocایجاد شبکه  :11-1 شکل

 

 

 مراحل پیاده سازی یك سایت .1-3
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هاي کامپیوتري و بطور خاص شبکه اینترنت  هاي شبکه اختهاي قبلی شما با زیرس در بخش

ت اینترنت و تشکیل یک شبکه کوچک الزم اس آشنایی مقدماتی با شبکه و پس از .آشنا شدید

 .به این شبکه اینترنتی بپیوندیم بتوانید ترهرچه زودگردیم به بحث اصلی بر

 نقشه سايت

سایت خود را مشخص  موضوع طراحيابتدا  براي شروع یک سایت اینترنتی الزم است در

 . کنید 

 در گذارهاي اینترنتی و فکر شود با گشت و ذهن ندارید پیشنهاد می موضوعی در بنابراین اگر

هاي طراحی شده موضوع سایتی خود را مشخص کنید  دیدن سایت مورد موضوع مورد عالقه و

ساخت وب سایت شخصی، در ادامه براي . را داخل یک برگ بنویسید سپس بخشهاي سایت خود

  .با کتاب حاضر همراه شویدبراي خود 

 ثبت نام دامنه

م الزم است توضیح دهیم که یثبت یک دامنه را براي شما شرح ده قبل از اینکه روش انتخاب و

 .یک دامنه چیست

 

 ؟نام دامنه چيست

 تی بکارنام دامنه یک نام منحصر به فردي است که براي شناسایی سایت شما درشبکه اینترن

  .که از دو قسمت تشکیل شده است webook.irرود همانند  می

  .همان نام سایت مورد عالقه شما است که منظور (webook) نام: 9

 .استروي اینترنت  شما برو محدوده فعالیت نوع فعالیت  گر که نشان (ir) پسوند: 1
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 کمدی  ها محددودیت  در ثبت دامنه .ابتدا ثبت نماییم براي داشتن یک دامنه الزم است ما آن را در 

ها با توجه به اینکه چه کسی زودتر براي ثبت آن نام اقددام کدرده باشدد، ثبدت      وجود ندارد ولی نام

هدر سداله آن را    یدد توان یشما هستند و شما مد  یارسال در اخت یکمدت  يها برا نام ینا .شوند می

 .یدد سال رزرو نمائرا به مدت چن نام سایتبتدا از همان ا یا یدنمائ یدتمد

 

 

 ؟چگونه با استفاده از نام دامنه آدرس سايت اينترنتي ما مشخص مي شود 

کنند  تایپ می (internet explorer)ي شما را در یک مرورگر  هنگامیکه افراد نام دامنه

 ipبا استفاده از  کنند و ها تبدیل می آدرس IPي شما را به  سرورهایی هستند که نامه دامنه

 .کنیم توانیم ارتباط برقرار به این صورت می وصل شویم و وانیم به یک کامپیوترت می

  مزیت. شود تبدیل می IP ي شما یک عبارت است که توسط این سرورها به نام دامنه در واقع

تان نام دامنه را نسبت  ي بازدیدکنندگان وب سایت این عمل در آنست که خود شما و همه

مثل یک  DNSبه زبان ساده  . .دسپاری عدد است بهتر به خاطر میدي که شامل تعدا IPبه 

هر کدام از  IPها و  یعنی لیست نام .کند کار می( ز اطالعات تلفن در ایرانمرک) 992مرکز 

ه به پرسیده شود با مراجع آنها را در یک بانک اطالعاتی ذخیره کرده و هر وقت سئوالی از آن

که اسم شخص رو  992مثل ) .دهد پیدا و به شما اطالع می رو مربوط IP، این بانک اطالعاتی

 (.دگوی د و به آنها شماره را میپرس می
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توانیم از اینترنت استفاده کنیم و مفاهیم کارهداي روي شدبکه    امروزه دیگر ما بدون این ابزارها نمی

این سدرویس  بینیم  می بنابراین الزم .شوند قوانین تعریف می سرویس ها و بر مبناي این ابزارهاي و

 .بشناسیم مهم اینترنتی را بیشتر

   

 اي دارد؟ چيست و چه وظيفه DNSسرويس 

که  ینترنتیا يبه حافظه سپردن و حفظ نمودن آدرسها یندآفر يساز ساده يبرا9122در سال

DNS ،بود( IPيها آدرس)متشکل از اعداد 
به اعداد  همان حروف الفبا یلتبد DNSکار  .بوجود آمد 2

نام را  یک فیستکا ،و گنگ سختبه خاطر سپردن چند عدد  يروش شما بجا یندر ا .باشد می

 .یدبخاطر بسپار

بده   یک رشدته حرفد  ید ل یامکان تبدآمد که وجود بها در شبکه یسیسرو بنابراین براي این کار

ک ید  است که هر يوتر مرکزیک کامپی ينترنت دارایس در این سرویا. به عهده داشت را IPآدرس 

منده  مربوط به رشته یدا ندام دا   IPق آن یم و از طرشدی مید وصل یل رشته به آن بایتبد ياز ما برا

 .گرفتیم خود را می

                                                 
4 Domain Name Service 
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ن ین چندید بیشود، پس کار را بایشلوغ م یلیم شبکه خیک سرور داشته باشیاگر 

 . م کردیوتر تقسیکامپ

 

هدا بدا   تینکه سایبر حسب ا) .شوندیمه یگر تغذیوتر دیکامپ 91ي وتر مرکزیت از کامپیدر واقع

م یدا کند ید وتر را پیک کامپیم آدرس ینکه بتوانیا يک از ما برایهر  .(ثبت شده باشند يچه پسوند

نطدور بده   یسرور مرحلده دوم و هم  91ی از کیم و از آن به یوصل شو مرکزي د در ابتدا به سروریبا

DNSنکه به یتر تا انییمراحل پا يهاIP  میبرسمورد نظرمان . 

 

 .اصلی DNSساختار درختی سرورهاي  :12-1 شکل

آنها در  يریقرارگ ییایجغراف يها ار مهم هستند، محلیسرور محدود و بس 91 نیکه ا ییاز آنجا

 !مشخص است جهان کامالً
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 .ه دومیال يها DNS يریقرارگ ییایمحل جغراف  :13-1 شکل

 

DNS ها براي سرعت بخشیدن به عمل تبدیل نام با سرورIP  عملCaching  را انجام

در و  شود سرورها دریافت می DNSدیگر ی که از یها ن صورت که تمام جوابدهد، به ای می

 .نیستمراحل به نیاز به تکرار شده در نتیجه در صورت درخواست دوباره نام مشا Cacheآنها 

 

 

 

 

 nslookupاز طريق نام سايت درويندوز با استفاده از ipپيداكردن  
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NSLookup از نوع خط فرمان  هیک برنام(command-line ) است که مخففName Server 

Lookup به وسیله . باشدمیNSLookup توان از میName Server هاي مختلفIP  مورد نظر را در

یک ابزار مدیریتی در شبکه براي آزمایش و رفع  NSLookupدر واقع  .صورت امکان بدست آورد

 .باشد ها می Name Serverاشکال 

 NSLookupراي برنامه اج 

Command Prompt ستور د و دکنی را بازnslookup تایپ  به همراه نام سایت به صورت زیر را

 .کنید می

 

 

 

 ثبت نام دامنهمراحل  

دهند مراجعه  هایی که این خدمت را ارائه می مورد نظر باید به شرکت نهبراي ثبت نام دام

 :ردتوان بیان ک دو روش کلی را می که نمایید

 هایی هستند که با مجوز مستقیم از شرکت که معموال هاي عمومی هاي دامنه ثبت کننده : 1

 .را دارندعمومی هاي   امکان ثبت دامنهسازي دامنه  استاندارد
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 .هر کشور است  کامال بر عهده مرکز ثبت دامنهکشوري که هاي  ثبت دامنه : 1 

 

میباشد و این مرکز تصمیم  IRهاي  در ایران مرکز فیزیک نظري مسئول ثبت دامنه

داشته دامنه کشوري اي امکان ثبت دامنه را تحت آن  هاي دامنه گیرد که چه ثبت کننده می

 .باشند

 

 

 نکات قابل توجه در ثبت دامنه

 32الی  3این نام از ترکیب . باشد سمت تشکیل دهنده آدرس یک سایت مینام دامنه مهمترین ق

 .گردد تشکیل می( دون فاصلهب)ا خط تیره ، عدد یحرف

 مثال انتخاب نام . نام انتخابی نباید مشابه با نام تجاري معروف و خاصی باشدmicrosoftany 

تواند منجر به مسدود شدن سایت شما و سلب اختیار مالکیت  هائی از این قبیل می یا نام

 .دامنه از شما، توسط شرکت مذکور گردد

  ي هاي داراي تعداد حروف کمتر دامنه. )حروف باشد کوتاه و متشکل از حداقل تعداد

تر  ها راحت پردن این آدرسچون تلفظ و به خاطر س دارند،ارزش بیشتري  هستند، معموال

 ( .است

 تر انتخابی و فعالیت سایت شما نزدیکهرچه نام . با نوع فعالیت سایت ارتباط داشته باشد 

تر خواهد  و کاربران سادهگران وب جستجوتان براي  باشند، پیدا کردن سایت شما و تجارت

 . بود
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 کوتاه بودن و به اصطالح . از اعداد و خط تیره استفاده نشده یا حداقل استفاده صورت گیرد

 . ند بودن دامنه بسیار مهم استر

 در صورت . هرگز از آدرس مجهول یا غیر واقعی در مشخصات دامنه خود استفاده ننمایید

هاي ثبت کننده  ، اگر شرکتثبت دامنهیا دروغین در هنگام استفاده از آدرس مجهول 

از شما سلب نموده و شما  متوجه این امر شوند به راحتی می توانند حق مالکیت دامنه را

 . بنمائید توانید هیچ ادعائی نیز نمی

  هرگز ازDNS باشید در  هایی که مجاز به استفاده از آن نمی شرکتها و خدمات دهنده

  .ستفاده نکنیددامنه خود ا

 

را که شامل  directoryها، یک  ي نام دامنه کننده هاي بزرگ و اصلی ثبت ي شرکت همه

 .کنند باشند نگهداري و بروز رسانی می اطالعات کسانی است که صاحب دامنه می

ها می باشد و  شامل نام، آدرس، آدرس ایمیل و تلفن صاحبان دامین whois databaseاین 

شود تا  این کار سبب می. باشد که به اینترنت متصل شود قابل دسترسی میبراي هر کسی 

صاحبان دامنه بتوانند با مدرك قطعی مالکیت خود را اثبات کنند و همچنین مردم جهت 

 .توانند با او تماس برقرار کنند ي دامنه از روي اطالعات این شخص می خرید دوباره

را به صورت قطعی و رسمی قابل تشخیص و صاحب اصلی دامنه  databaseهمچنین این 

ي مردم سبب ایجاد  از سوي دیگر در اختیار قرار دادن اطالعات به همه.شناسایی می کند

 .شود ها می ها براي صاحبان دامنه تلفنها توسط و  email هایی از جمله برداشتن  مزاحمت

 چیست؟ راه حل

دهند تا اطالعات شما محفوظ  میکننده سرویسی ارائه  هاي ثبت البته بعضی از شرکت
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البته ممکن است بابت این سرویس مقداري هزینه ) .نمایش داده نشود whoisبماند و در 

توانید  چنانچه مایل نیستید تا براي خرید دامنه با شما تماس بگیرند شما می(. دریافت کنند

 .کنند هایی دامنه خود را ثبت کنید که اطالعات شما را آشکار نمی نزد شرکت

 

 

به شما کمک کند و با تایپ نام مورد  whoisتواند براي گرفتن  می webook.irوبوك در سایت 

 .نظر ببینید اسمی که شما براي سایت خود انتخاب کرده اید قبال ثبت نشده باشد

 

 خريد هاست  

خواهید درس اینترنتی آشما داراي یک  ،نآم براي دامنه مورد نظرتان و ثبت پس از انتخاب نا

د که سر می کنید این جور به نظر تان را وارد مرورگرتان می ولی با وجود این وقتی آدرس سایت .شد

د یآدرس شما ثبت شده است و تنها چیزي که ندار .اشتباه نکنید .این آدرس ثبت نشده است

 .داشتن یک منبع براي نمایش اطالعات آن است

 میزبان .شود گفته می 5میزبان ،تان اطالعات براي یدر اینترنت به چنین مکانی به عنوان منبع

توانید اطالعاتتان را در آن براي عموم به نمایش  باشد که می انی براي میزبانی سایت شما میمک

 .کنید( گذاريربا) upload توانید آن می اي را در حرفهتا یک سایت بگزارید که از یک صفحه ساده 

باشد، با این تفاوت که فضا  ه روي هارد دیسک کامپیوتر شما میاین فضا دقیقا مانند فضایی است ک

                                                 
5 Host 
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هایی  و فایل باشد دائم به اینترنت پرسرعت متصل می که قرار دارد وريسرهاي  روي هارد دیسک

 .گیرد، از سراسر دنیا قابل دسترس هستند توسط صاحب سایت روي هاست قرار میکه 



 

 

 

 

  

 فصل دوم

 HTMLبرنامه نویسی  .1
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 HTMLبرنامه نویسی   .2

 3سایت شخصی الزم است تا صفحاتی طراحی شوند تا بر روي کامپیوتر میزبان د وببراي ایجا

ها نمایش  کنند براي آن قرار گیرند تا در زمانی که بازدیدکنندگان براي بازدید به سایت رجوع می

ا اي استفاده شود تا قابلیت قرار دادن محتو نویسی براي اینکار الزم است تا از زبان برنامه. داده شود

 .را در صفحه براي نمایش را داشته باشد

 سایت شخصی هدف از ایجاد وب .2-1

بر روي فضاي مجازي قرار ... ها براي معرفی یک حرفه، شرکت، محصول، شخص و  سایت وب

با توجه به اینکه دامنه مطرح شدن در دنیاي وب بسیار وسیع است الزم است تا قبل از . گیرند می

 .آن فکر شده و طراحی شوندهاي  سایت روي بخش اجراي وب

افراد بر اساس . شود سایت شخصی براي معرفی یک شخص در سطح وسیع ایجاد می وب

سایت شخصی خود جهت انتشار مطالب مختلف استفاده  هاي مختلف اجتماعی از وب موقعیت

در این فصل به صورت . ها وجود دارد هایی به صورت مشخص در همه این سایت اما بخش. کنند می

 .آموزیم پردازیم و نحوه اجراي آن را می ها می مرحله به مرحله به معرفی این بخش

 ؟HTMLچرا  .2-2

هاي متعددي وجود دارد ولی زبان پایه و ساده براي طراحی  براي ساختن صفحات وب، زبان

HTMLصفحات 
یک  HTML. باشد می بو ینویس و برنامه طراحیپایه و اساس این زبان . است 1

 .اي مشخص کردن محل قرارگیري متون و تصاویر و دیگر اجزاي یک صفحه استزبان ساده بر

                                                 
6 Host 
7 Hyper Text Markup Language 



 

35 

نویسی و  نیاز به یک محیط براي برنامه HTMLنویسی، براي زبان  هاي دیگر برنامه همانند زبان

. نیاز به هیچ برنامه اضافی نیست HTMLنویسی به زبان  براي برنامه. محیط دیگر براي اجرا هستیم

است که به  2وان به این زبان برنامه نوشت و براي اجرا نیز نیاز به یک مرورگرت می Notepadدر 

 .صورت پیش فرض بر روي هر سیستم عاملی وجود دارد

نحوه  در پیوست. استفاده شده است Eclipseنویسی از محیط  در این کتاب براي سهولت در کد 

 .توضیح داده شده است Eclipseنصب و اجراي 

 

 Eclipseط نمایی از محی :1-2 شکل

  

  

 ساخت اولین صفحه در وب .2-3

به عنوان اولین اثر هدف خود را . خب وقت آن رسیده که اولین اثر از خود را در وب ایجاد کنیم

 .گذاریم اي به نمایش می نویسی وب در صفحه از آموختن برنامه

                                                 
8 Brower 
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 نویسی وب ایجاد اولین صفحه در وب و شرح هدف از آموختن برنامه :2-2 شکل

 9تگ 

  .شوند نوشته می<  و> هستند که بین دو عالمت  HTML ها دستورات تگ

یک قسمتی هستند و برخی دیگر به صورت فوق آغاز و با همان  brها مانند تگ  برخی از تگ

 .شود پایان می />و  <دستور بین 

 ساختار پايه كد 

 <html></html>تگ 

از جمله  HTMLتگ . را بنویسیم HTMLگ براي شروع درست کردن یک صفحه ابتدا باید ت

 .شود هایی است که دو قسمت باز و بسته دارد، پس مطابق توضیح باال به صورت زیر نوشته می تگ

 

 <body></body>و  <head></head>هاي  تگ

                                                 
9 Tag 

<br> 

<b>متن برجسته</b> 

<html> 

</html> 
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 .گردد تقسیم می bodyو  headبه دو قسمت  HTMLدرون تگ 

 

. شود نوشته شود، دقیقا در صفحه مرورگر نشان داده می bodyهر متنی که بین تگ باز و بسته 

 .شرح دهید HTMLهدف خود را از آموزش  bodyحال بین تگ 

 

 <title></title>، تگ تیتر صفحه

نمایش داده توانید براي صفحه خود یک عنوان انتخاب کنید تا در نوار باالیی مرورگر  شما می

شود در انتخاب عناوین دقت شود تا بخوبی بیانگر محتواي صفحه باشد زیرا این  پیشنهاد می. شود

هاي دیگر قرار دارد، مشخص کننده صفحه  Tabها در زمانی که کاربر بر روي صفحات و یا  عنوان

 .براي انتخاب شدن است

 .شود به صورت زیر نوشته می  headهاي  این تگ بین تگ

 ساختار نوشتاري 

 <p></p>تگ 

شود و از خطوط  با نوشتن متن درون این تگ، آن قسمت به صورت یک پاراگراف مشخص می

 .شود باالیی و پایینی خود کمی بیشتر از فاصله دو خط، فاصله ایجاد می

<html> 

 <head> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

<head> 

 <title> شود تیتر صفحه اینجا نوشته می  </title> 

</head> 
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 <br>تگ 

هایی که براي رفتن به خط بعد در کد، توسط کلید  که شما فاصله شاید متوجه شده باشید

Enter این . کند کنید، نقشی در نمایش صفحه ندارد و نمایشگر از نمایش آن صرفنظر می ایجاد می

هاي مختلف  قابلیت براي این ایجاد شده است تا شما بتوانید براي خوانایی کد خود بین قسمت

 .نمایش شما تاثیر نگذاردفاصله ایجاد کنید و این در 

 

 پس چگونه در نمایشگر بین خطوط فاصله ایجاد کنیم؟

همانطور که . کنیم استفاده می <br>براي ایجاد فاصله بین خطوط و شکستن خطوط از تگ 

 .یک تگ تک قسمتی است و دیگر نیاز به بسته شدن ندارد <br>کنید تگ  مشاهده می

 .چند با نوشته شود <br>تا تگ براي ایجاد چند خط فاصله الزم است 

 

 <u></u>و  <i></i>و  <b></b>هاي  تگ

 91شود و یا خطی زیر آن 99مورب یا 91گاهی الزم است تا قسمتی از متن را به صورت برجسته

 <b></b>خواهیم برجسته باشد، بین تگ  براي این کار آن قسمت از متن را که می. کشیده شود

ها آن را بین  و براي کشیدن خط زیر نوشته <i></i>ن آن را بین براي مورب نوشتن مت. نویسیم می

<u></u> نویسیم می. 

 

                                                 
10 Bold 
11 Italic 
12 Underline 
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 <font></font>تگ 

 <font></font>تغییرات مانند تغییر اندازه متن، نوع فونت متن و تغییر رنگ متن از طریق تگ 

 .پذیر است امکان

 

 :13ها ویژگی

هایی از تگ هستند  ها قسمت ویژگی .هایی هستند ها بسته به نوع خود داراي ویژگی تگ

 .توان تغییراتی در عملکرد تگ ایجاد کرد ها می که بوسیله آن

ها بعد از  گیرند و در جلوي آن درون تگ با یک فاصله از نام تگ قرار می فقطها  ویژگی

 .شود آن ویژگی مشخص می 92مقدار " "درون =  یک عالمت 

<p dir="rtl"> </p> 

 

 

 

ها به  اید که مرورگر اولین صفحه خود را ایجاد کرده باشید، متوجه این شدهاگر تا اینجا 

                                                 
13 Attributes 
14 Value 
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 .دهند فرض صفحه شما را به صورت چپ به راست نمایش می صورت پیش

در  dirنویسید، الزم است تا از ویژگی  در صورتی که صفحه خود را به صورت فارسی می

95دو مقدار تواند یکی از  این ویژگی می. استفاده کنید <body>تگ 
rtl  93یا

ltr را داشته باشد. 

<body dir="rtl"> براي نمایش صفحه به صورت راست به چپ 

<body dir="ltr"> براي نمایش صفحه به صورت چپ به راست 
 

 .نیز قابل استفاده است <p></p>تر دیدید، این ویژگی در تگ  همانطور که قبل

 

 .استفاده کنیم fontبه صورت زیر درون تگ  sizeبراي تغییر اندازه متن میتوانیم از ویژگی 

 .پذیر است امکان faceتغییر فونت نیز با ویژگی 

بگیرید تا در  صورتی که بازدید  راین امکان وجود دارد که شما چند فونت جایگزین نیز در نظ

هاي بعدي نمایش  ر روي مرورگر خود نداشت، آن متن با فونتکننده فونت اول مشخص شده را ب

 .داده شود

هایی استفاده کنید که به صورت استاندارد بر روي تمام  شود از فونت هر چند توصیه اکید می

 .ه باشدها وجود داشته باشند تا صفحه شما نمایی واحد در تمامی مرورگرها داشت دستگاه

 

                                                 
15 Right to left 
16 Left to right 

<font size="4">  </font> 

<font face="Tahoma">  </font> 

<font face="Tahoma,Arial">  </font> 
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هاي درون یک تگ اولویتی نسبت به یکدیگر ندارند و همزمان با هم قابل استفاده  ویژگی

 .هستند

 

هاي  رنگ. استفاده کرد fontدرون تگ  colorتوان از ویژگی  براي تغییر رنگ نوشته متن نیز می

red,ساده  yellow, blue, green, black,white,… وان مقدار ویژگی هایی هستند که به عن رنگ

color قابل استفاده هستند. 

 

 

 

( Blue)و آبی ( Green)، سبز (Red)ها از سه رنگ اصلی قرمز  دانید رنگ همانطور که می

د نیز استفاده از ترکیب این سه رنگ براي ایجا HTMLدر انتخاب رنگ در . اند تشکیل شده

 .پذیر است رنگ دلخواه امکان

که در ) 155تا  1انتخاب رنگ به این صورت است مقدار هر رنگ به صورت عددي بین 

<font size="4" face="Tahoma" color="green">  </font> 
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 .شود مشخص می( FFتا  00عبارتست از  93مبناي 

 .شود و مقدار هر رنگ به صورت زیر مشخص می #سپس کد رنگ از قرار گرفتن عالمت 

#RRGGBB 

شود به صورت زیر قابل استفاده به عنوان رنگ  میحال رنگی که به این شکل انتخاب 

هاي آبی و قرمز کمترین  در کد زیر مقدار رنگ سبز بیشترین مقدار و رنگ. باشد متن می

 .شود مقدار خود را دارد و در نتیجه متن به رنگ سبز نمایش داده می

<font color="#00FF00">  </font> 

 

 رنگهاي پيش فرض

توانید از اسامی  اند و شما می تعریف شده HTMLیش فرض در هاي زیر به صورت پ رنگ

 .استفاده کنید colorها براي ویژگی  آن

 

 فرض هاي پیش رنگ :3-2 شکل
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حال با اصالعاتی که تا کنون در این فصل آموختید، اولین صفحه وب خود را ایجاد کرده 

 .نویسی وب شرح دهید و در آن اهداف خود را از آموختن برنامه

 

 آلبوم عکسصفحه  .2-4

اي را در  توان صفحه امروزه تقریبا نمی. ها جز جدایی ناپذیر از صفحات وب هستند عکس

نویسی  همانطور که تاکنون محیط برنامه. اینترنت پیدا کرد که در آن عکسی وجود نداشته باشد

HTML هاي مورد  پس الزم است تا ابتدا فایل عکس. را مشاهده کردید، محیطی کامل متنی است

 .نیاز به صورت جداگانه ذخیره شوند

اید، قرار  آن ذخیره کرده  خود را HTMLمشابه که فایل  91براي شروع یک عکس را در پوشه

 .دهید

                                                 
17 Folder 
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 ایجاد صفحه گالري عکس :4-2 شکل

 <img>تگ  

داراي ویژگی  imgتگ . شود استفاده می HTMLبراي قرار دادن عکس در صفحات  imgاز تگ 

 .کند باشد، که آدرس قرار گرفتن عکس را مشخص می می srcم به نا

 

همچنین به . توجه کنید که پسوند عکس را هم باید به طور دقیق در آدرس ذکر کنید

بزرگی و کوچکی حروف توجه کامل داشته باشید تا صفحات نوشته شده توسط شما در همه 

<img src="photo.jpg"> 
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 .ها به درستی نمایش داده شوند دهنده سرویس

 :در وب آدرس دهی

در صورتی که . توان آدرس یک عکس را مشخص کرد می 19نسبيو  14مطلقبه دو صورت 

توان از روش آدرس دهی  عکس بر روي سایت دیگري قرار دارد و قصد استفاده از آن را داریم، می

 .مطلق استفاده کرد

راه دهی مطلق به این صورت است که باید آدرس به صورت کامل از ابتدا به هم روش آدرس

 .شیوه اتصال ذکر شود

 :به صورت زیر است Googleبه طور مثال آدرس مطلق لوگو سایت 

( png)و نوع فایل عکس ( http)کنید، در آدرس مطلق نحوه اتصال  همانطور که مشاهده می

 .حتما ذکر گردد

 

\استفاده از . استفاده کنید 26/توجه کنید که در آدرس تنها از 
21
شود تا در  سبب می 

ها مشکل ایجاد شود و تصویر نمایش  11دهنده نمایش صفحات شما بر روي برخی از سرویس

 .داده نشود

                                                 
18 Global 
19 Local 
20 Slash 
21 Back-slash 
22 Server 

http://www.google.com/images/logos/ps_logo2.png 
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در یک  HTMLحال اگر که فایل تصویر را در اختیار داریم، در صورتی فایل را در کنار صفحه 

 .کنیم را به همراه پسوند آن ذکر میپوشه باشد، به عنوان آدرس تنها نام فایل 

و بعد نام / باشد، ابتدا نام پوشه و سپس یک  HTMLدر صورتی که در یک پوشه کنار فایل 

 .کنیم فایل را همراه با پسوند ذکر می

اي که بخواهیم باال  به ازاي هر پوشه /..هاي باالتر برویم، از  در صورتی نیز که بخواهیم به پوشه

 .کنیم ستفاده میبریم در آدرس ا

 .هاي مختلف آدرس نسبی ارائه شده است در شکل زیر حالت

 

 

هاي خود و یا یک موضوع مورد  یک صفحه آلبوم عکس از عکس imgحال با استفاده از تگ 

 .عکس باشد 91این آلبوم عکس در دو ستون و حداقل داراي . عالقه خود ایجاد کنید

 

webook.ir 

folder1 

page1.html image1.jpg 

folder2 

page2.html image2.jpg folder3 

page4.html image4.jpg 

page3.html image3.jpg 
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 widthويژگي 

این امکان وجود دارد تا شما عکس خود را با عرض  <img>ر تگ د widthتوسط ویژگی  

و یا درصدي  pixelتواند بر حسب  مقدار این ویژگی می. مشخص و از قبل تعیین شده نشان دهید

 .از آخرین محدودیت اعمال شده بر آن عکس باشد

 

 heightويژگي 

. است widthشود و کاربرد آن مانند  این ویژگی براي محدود کردن عکس استفاده می

ها در ادامه آشنا  در چند تگ دیگر کاربرد دارند که با برخی از آن heightو  widthهاي  ویژگی

 .شدخواهید 

<img src="webtu.jpg"  width="100" height="150">  

<img src="webtu.jpg"  width="50%" height="50%"> 

 

 

هاي ویرایش عکس به ابعاد  افزار ها را توسط نرم ها، آن الزم است قبل از استفاده از عکس

را با  توانید در زمان نمایش عکس زیرا درست است که شما می .دلخواه خود درآوردید

تر نمایش دهید ولی در واقع عکس به صورت  به صورت کوچک heightو  widthهاي  ویژگی

 .شود کامل به کامپیوتر بازدید کننده منتقل شده و کوچک نمایش داده می

<img src="webtu.jpg"  width="100">  پیکسل           911نمایش عکس با عرض  

<img src="webtu.jpg"  width="50%">   درصد محدودیت نمایش 51نمایش عکس با عرض  
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به این صورت چون عکس حجم بیشتري دارد، زمان فراخوان صفحه در کامپیوتر مخاطب 

 .تدا عکس را توسط ویرایشگر به ابعاد دلخواه درآوریدبراي حل این مسئله اب. شود بیشتر می

شود تا در صورتی  معموال از این دو ویژگی براي کنترل نمایش صحیح عکس استفاده می

 .ها صحیح نبودند، ساختار صفحه به هم ریخته نشود که ابعاد عکس

 

 

هاي  ختهحال با آمو. را در این بخش آموختید HTMLنحوه استفاده از عکس در صفحات 

 .عکس براي خود ایجاد کنید 2حداقل داراي  وبوکخود، آلبوم عکسی مانند آلبوم عکس 

هاي دیگري در زمینه عالیق ورزشی، طبیعت و یا دیگر موارد  توانید آلبوم همچنین می

 .نیز ایجاد کنید

 

 صفحه درباره من .2-5

سایت ارائه  مورد آن وبها قسمتی وجود دارد که توضیحاتی را در  سایت به صورت معمول در وب

شود و در سوابقی از  ها معموال در این صفحه مشخصات شرکت ذکر می در سایت شرکت. کند می

 .شود ها ذکر می هاي پیشین آن فعالیت
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در این صفحه اطالعاتی از صاحب . شود هاي شخصی نیز دیده می این قسمت معموال در سایت

 .دشو سایت و سوابق تحصیلی و کاري او ذکر می

اید را  براي ایجاد این صفحه ابتدا لیستی از سوابق تحصیلی و مدارسی که در آنها تحصیل کرده

 .سپس لیستی از عالیق ورزشی و لیستی از عالیق هنري خود را تشکیل دهید. بنویسید

 

 <ol></ol>و  <ul></ul>هاي لیست  تگ

براي تشکیل لیست وجود دو حالت . بنویسیم HTMLها را به صورت کد  حال باید این لیست

 .دارد

 <ol> </ol>هاي داراي ترتیب و شمارش  لیست

 <ul> </ul>هاي بدون شمارش  لیست

ها را که انتخاب کردیم، هر مورد را بین یک  ها کافی است هر یک از لیست براي تشکیل لیست

 .درون تگ لیست آن بنویسیم <li></li>تگ 

 

 نمایی از صفحه درباره من :3-2 شکل
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 .حه یک لیست با شمارش از مواردي که در باال ذکر شد بنویسیددر شروع صف

سپس براي هر کدام یک تیتر جدید ایجاد کرده و زیر آن در یک لیست بدون شمارش 

 .هاي خود را شرح دهید فعالیت

 

 <h6></h6>تا  <h1></h1>هاي  تگ

وان به عنوان تیتر ت ها می وجود دارد که از آن HTMLفرض در   تگ پیش 3ها  براي ایجاد تیتر

 .استفاده کرد... اصلی، تیتر داخلی و 

تا کوچکترین اندازه  <h1>ها از بزرگترین اندازه  اندازه متن نمایش داده شده درون این تگ

<h6> اند به ترتیب قرار گرفته. 

 .استفاده کرد <h1></h1>توان از تگ  هاي باال می براي تیتر هر قسمت از بخش

 

 <sup></sup>  تگ

کافی است عبارتی را . ها باال نویس ایجاد کرد توان براي نوشته با استفاده از این تگ می

 .خواهید باالنویس شود درون این تگ قرار دهید که می

اید یک شماره باال  حال براي هر یک از مدارسی که در سوابق تحصیلی خود ذکر کرده

 .درسه را ذکر کنیدنویس ایجاد کرده و در پایین صفحه منطقه و شهر آن م
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 <sub></sub>تگ 

در فرمول نویسی و موارد . شود ها استفاده می تگ براي ایجاد پایین نویس در نوشته این

 .شود مشابه آن استفاده می

 

 صفحه پیوند به دوستان .2-6

هاي  به سایت دوستان و سایت 13هاي شخصی بخشی وجود دارد که مجموعه پیوند در سایت

 .شود می مورد عالقه شخص ایجاد

 

 صفحه پیوند به دوستان :6-2 شکل

 <a></a>تگ 

متنی را که قرار است بتوان بر روي آن . شود این تگ براي ایجاد پیوند در صفحات وب ایجاد می

خواهید در سایت خود پیوندي به سایت  فرض کنید می. شود کلیک کرد بین این تگ نوشته می

 .زیر بنویسید الزم است تا در ابتدا کدي مانند. ایجاد کنید وبوك

<a>Webook</a>  

یعنی  وبوكحال الزم است تا مشخص کنید تا اگر کاربر روي این نوشته کلیک کرد به سایت 

http://www.webook.ir هدایت شود . 

                                                 
23 Link 
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 نوشته کلیک مشخص میکند تا اگر بر روي  href.است hrefاي به نام  داراي ویژگی <a></a>تگ 

 .اي منتقل شود شد کاربر به چه صفحه

  

 

هاي پیوند برقرار  دهی مطلق و نسبی براي آدرس الزم است بدانید که تمام قوانین آدرس

دهی مطلق به  براي مثال همانطور که در باال مشاهده کردید، آدرس. است

http://www.webook.ir به صورت مطلق و با نوع ارتباط ذکر شده است. 

ذخیره  photoalbum.htmlهاي خود را با نام  حال اگر به عنوان مثال صفحه آلبوم عکس

کرده باشید و آن را در کنار این صفحه ذخیره کرده باشید، آدرس نسبی آن صرفا 

photoalbum.html باشد خواهد بود و کد آن به این صورت می. 

<a href="photoalbum.html">گالري عکس</a> 

 

 

به این  .ها  براي پیوند دادن به صفحات دیگر استفاده کنید توانید از عکس ین میشما همچن

صورت که یک عکس به صورت پیوند ایجاد کنید تا زمانی که بر روي آن کلیک شد، کاربر به 

 .صفحه دیگري هدایت شود

<a href="http://www.webook.ir">Webook</a> 
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زمانی که بر روي آن کلیک شد،  تا ت خود قرار دهیدتصویر وبوك را به صورتی در سای

 .وارد شود http://webook.irاربر به سایت ک

 

 صفحه پیوند به وبوك :7-2 شکل

 

 targetويژگي  

شما پیوند بخواهید پیوند سایتی دیگر را در صفحه خود بگذارید که کاربر با  گاهی ممکن است

خواهید در صورتی که این کلیک انجام شد، بازدید  کلیک بر روي آن به سایتی دیگر برود ولی نمی

خواهید وقتی بر روي آن پیوند کلیک شد،  به عبارت دیگر می. سایت شما خارج شودکننده از 

توانید براي اینکار از ویژگی  شما می. سایت مقصد در صفحه جداگانه براي بازدید کننده باز شود

target  با مقدار_blank استفاده کنید. 

<a href="http://webook.ir" target="_blank">Webook</a> 

 .است self_فرض مقدار  ر این ویژگی به صورت پیشمقدا
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تواند مقادیر  ها آشنایی دارید، الزم است بدانید این ویژگی میframeدر صورتی که با 

_top یا و _parent را هم به خود بگیرد. 

 

 پيوند داخلي 

اي را دیده باشید که محتواي زیادي را داشته باشند و پیدا کردن  ممکن است صفحات وب

رسید  گاهی نیز وقتی شما به آخر صفحه می. مطلب مورد نظر شما در این بین سخت باشد

توانید در صفحه خود پیوند داخل  براي اینکار می .خواهید به راحتی به باالي صفحه برگردید می

 .صفحه ایجاد کنید

ي مقدار قرار داده و برا <a></a>براي ایجاد پیوند داخلی شما قسمت مقصد را باید بین تگ 

 .آن یک اسم انتخاب کنید nameویژگی 

خواهید زمانی که بر روي آن کلیک شد، به این مقصد برود را به صورت  حال محلی را که می

 .زیر مشخص کنید

 

<a name="section">مقصد</a> 

<a href="#section">مبدا</a> 
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اي تغییر  ا به گونهخود ر درباره منهاي خود در این بخش، صفحه  با استفاده از آموزه

 .هاي زیرین پیوند داخلی باشد دهید که بین تیترهاي ابتداي صفحه و بخش

 صفحه تماس با من .2-7

در این قسمت اطالعات . هاي شخصی است سایت صفحه تماس با من، قسمت دیگري از وب

 .گردد تماس با صاحب سایت ذکر می

ی، شماره تماس، ایمیل آدرس و این اطالعات شامل آدرس سایت و در صورت لزوم آدرس پست

 .هاي دیگر است قسمت

 

 صفحه تماس با من :4-2 شکل

 

 .ایم هاي قبل آموخته هاي الزم براي ایجاد این صفحه را در قسمت تگ
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افزار ارسال ایمیل  کنیم، نرم این امکان وجود دارد تا وقتی بر روي آدرس ایمیل کلیک می

 .ردباز شده تا بتوان براي آن آدرس ایمیل ارسال ک

 hrefنوشته و در قسمت  <a></a>براي اینکار کافی است تا آدرس ایمیل را درون تگ 

 .کنیم را قبل از آدرس ایمیل ذکر می :mailtoعبارت 

<a href="mailto:info@webook.ir">info@webook.ir</a> 

 

 <hr>تگ 

شود  استفاده میوقتی از این تگ . شود این تگ براي ایجاد یک خط افقی در صفحه استفاده می

 .شود یک خط افقی سرتاسري در محدودیت صفحه کشیده می

 صفحه خانه .2-8

به اصطالح صفحه اولی که کاربر از آن طریق وارد . سایتی، صفحه خانه است بخش اصلی هر وب

 .شود کند، صفحه خانه نامیده می هاي دیگر دسترسی پیدا می سایت شده و به بخش

هایی را که فکر  ب یک کاغذ و قلم بردارید و تمام قسمتقبل از مطالعه این بخش از کتا

 .سایت شخصی شما الزم است داشته باشد را بر روي کاغذ یادداشت کنید کنید وب می

هاي مختلف زده و یک شکل حدودي از صفحه خانه خود بر روي  سپس به گشتی در سایت

 .کاغذ ترسیم کنید
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 بندي صفحات هایی از انواع تقیسم مثالی :9-2 شکل

 

 <table></table>گ ت

حال الزم است . سایت خود فرا گرفتید هاي مختلف را براي قرار دادن محتوا در وب تا کنون تگ

 .شود استفاده می <table></table>براي این کار از تگی به نام . ها ایجاد کنید تا نظمی در نمایش آن

 .کنیم ترین جدول، یعنی یک جدول دو در دو را ترسیم می در ابتدا ساده

  

  

سلول  2به عنوان مثال جدول فوق داراي . شود گفته می 12هاي جدول سلول به هر یک از خانه

 .باشد ستون می 1سطر و  1همچنین جدول فوق داراي . است

 

                                                 
24 Cell 
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 <tr></tr> تگ 

درون تگ  <tr></tr>خواهیم ترسیم کنیم باید یک تگ  به ازاي هر سطري از جدولی که می

<table></table> پس کد جدول فوق تا ایجا به شکل زیر است. ته شودنوش. 

 

 <td></td>تگ 

هاي  پس الزم است تا در هر یک از تگ. شود هر سطر استفاده می این تگ براي ایجاد سلول در

<tr></tr> دو بار این تگ نوشته شود. 

 

شوند به صورت صحیح در  نوشته می <td></td>توجه کنید که تنها عباراتی که بین 

شود و هر عبارتی که خارج از این تگ درون جدول نوشته شود،  سلول نشان داده می

<table> 

 <tr> 

</tr> 

<tr> 

</tr> 

</table> 

<table> 

<tr> 

<td></td> 

<td></td> 

</tr> 

<tr> 

<td></td> 

 <td></td> 

</tr> 

</table> 
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 .برحسب نوع مرورگر جایی خارج از جدول نمایان خواهد شد

 

 pixelاست که مقدار آن عددي بر حسب  borderداراي ویژگی به نام  <table></table>تگ 

شود تا جدول به صورت فرضی ترسیم شود و خطوط  سبب می "border="0به این ترتیب . باشد می

 .آن قابل مشاهده نباشد

 .استفاده کرد "border="1باید از ویژگی  1pixelهمچنین براي رسم جدول با ضخامت مرز 

 

 colspanی ویژگ

براي این کار کافی . گاهی الزم است تا دو سلول کنار هم در یک سطر را به هم متصل کنیم

. را قرار دهیم 1آن مقدار  colspanاولی را نوشته و در به عنوان ویژگی  <td></td>است تا فقط تگ 

 .هاي دیگر قرار بگیرد این عمل بدین معناست که باید این سلول معادل دو سلول سطر

<table> 

<tr> 

<td></td> 

<td></td> 

</tr> 

<tr> 

<td colspan="2"></td> 

</tr> 

</table> 

توانیم از مقادیر باالتر براي ویژگی  هاي بیشتر درون یک سطر می همینطور براي اتصال سلول

colspan استفاده کنیم. 

 

 rowspanویژگی 
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براي اینکار الزم است که تگ . شود یاستفاده م rowspanبراي اتصال دو سلول زیر هم از ویژگی 

<td></td>  سلول پایینی را حذف کنیم و در سلول باالیی از ویژگیrowspan  استفاده  1با مقدار

 .کنیم

<table> 

<tr> 

<td></td> 

<td rowspan="2"></td> 

</tr> 

<tr> 

<td></td> 

</tr> 

</table> 

 

 .خواهید ایجاد کنید انید هر جدولی را که میتو با استفاده از این ترکیب این دو ویژگی، شما می

Width , height 

 صفحه ورود اعضا .2-9

در این قسمت نام کاربري و کلمه عبور . ها بخشی به نام ورود اعضا وجود دارد سایت در اکثر وب

هاي موجود در سایت کاربر مجاز است که وارد  از کاربر گرفته شده و در صورت تطابق با داده

 .در سایت شود قسمت شخصی خود

بخش اول دریافت اطالعات در فرم از کاربر و بخش دوم . این قسمت شامل دو بخش است

 .پردازش آن در سرور و ارجاع به صفحات بعدي

در این . دارد که در فصل بعد توضیح داده خواهد شد PHPایجاد بخش دوم نیاز به دانش 

 .عبور را ایجاد کنیم قسمت سعی بر آن است تا فرم ورود نام کاربري و کلمه
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 صفحه ورود اعضا :16-2 شکل

 

 <form></form>تگ 

 .تواند در صفحه آن موارد را وارد کند هایی است که کاربر می تگ فرم دربرگیرنده بخش

اي  مشخص کننده آدرس صفحه action. را داراست methodو  actionاین تگ دو ویژگی مهم 

نیز نحوه ارسال را مشخص  method. ارسال شوداست که عبارات وارد شده کاربر باید براي آن 

 .کند می

 methodویژگی 

در نحوه ارسال فرم به روش . را دارا باشد postو یا  getتواند یکی از مقادیر  می methodویژگی 

get شوند اطالعات فرم به صورت زیر به آدرس اضافه می. 

 .گردند ارسال می اطالعات وارد شده فرم به صورت کد شده postدر روش ارسال 

 تر است؟ ها مناسب به نظر شما کدام مورد براي ارسال فرم

 

 <input>تگ 

این تگ . کنیم استفاده می <input>حال براي ایجاد هر قسمت ورود اطالعات متنی از تگ 

و براي ورود کلمه عبور مقدار  textبراي ورود نام کابري مقدار . باشد می typeداراي ویژگی به نام 

 .دهیم قرار می passwordویژگی را  این
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ایجاد  <input>دکمه ارسال نیز با تگ . همچنین هر فرم باید یک دکمه ارسال نیز داشته باشد

 .است submitآن برابر  typeشود و مقدار ویژگی  می

 nameویژگی 

خواندن  باید داراي یک نام باشد تا به وسیله آن نام مقدار آن در صفحه مقصد قابل <input>هر 

 .شود مشخص می <input>در تگ  nameاین نام توسط ویژگی . باشد

 

 valueویژگی 

براي تنظیم این اطالعات . فرض در خود باشند ها ممکن است در ابتدا داراي اطالعاتی پیش فرم

 .کنیم استفاده می <input>در تگ  valueفرض از ویژگی  پیش

 

 .ه سایت به صورت زیر استبا توجه به اطالعات باال کد قسمت ورود ب

 م خبرنامهصفحه ثبت نا .2-11

ها بخشی به نام  باشد، در سایت ها ممکن نمی روزانه به تمامی سایتبا توجه به اینکه سر زدن 

. شود تا کاربران با ثبت نام در آن از اخبار و اطالعات جدید سایت با خبر شوند خبرنامه ایجاد می

هاي مختلف عضو شوند و این بر عهده طراح  توانند در سایت کاربران با توجه به عالیق خود می

 .دنایجاد کندر سایت خود آوري اطالعات بازدید کنندگان  براي جمعسایت است تا قسمتی 

<form action="form.php" method="post"> 

 Username:<input type="text" name="username"><br> 

 Password:<input type="password" name="password"><br> 

<input type="submit" value="Login"> 

</form> 
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شود  ها آدرس پست الکترونیک کاربر و اطالعات شخصی دیگر از او گرفته می در بخش خبرنامه

 .شود و در زمان به روز شدن سایت به کاربر از طریق ایمیل اطالع داده می

فت اطالعات از کاربر و یک صفحه براي ایجاد این قسمت نیاز به طراحی یک فرم براي دریا

قابل طراحی است ولی صفحه دریافت را  HTMLصفحه اول با معلومات . ذخیره این اطالعات دارد

 .گیریم فرا می PHPدر بخش 

 

 صفحه اشتراك خبرنامه :11-2 شکل

ها آشنا  در این قسمت با اجزاي مختلف فرم. هر فرم از اجزایی مانند صفحه باال ایجاد شده است

 .ویمش می

 23هاي متني ورودي 

 .ها هستند ها نام، نام خانوادگی و پست الکترونیک در فرم باال مثالی براي اینگونه ورودي قسمت

 .توان اطالعات کوتاه متنی از کاربر گرفت در این قسمت می

 

 نمونه ورودي متنی :12-2 شکل

                                                 
25 Textbox 
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 .باشد کد این نوع ورودي به این صورت می

<input type="text" name="username" value="Enter username here."> 

 

نام این فیلد را تعیین  nameویژگی . کند در این تگ نوع ورودي را مشخص می typeویژگی 

 .فرض متنی در این فیلد بنویسید توان به عنوان پیش می valueکند و در قسمت  می

 26اي گزينه ورودي 

ها را  د که کاربر باید یکی از آنها یک قسمت انتخاب بین چند گزینه ایجاد کر توان در فرم می

 .شود نام دارد و به صورت زیر نوشته می radio boxاین نوع فیلد . انتخاب کند

 

 اي نمونه ورودي گزینه :13-2 شکل
 

<input type="radio" name="gender" value="Male"> 

صد از یکسان باشند و در مق nameها در یک گروه باید آنها داراي  radio boxبراي استفاده از 

 .توان متوجه شد که کدام گزینه انتخاب شده است روي مقدار آن می

 27انتخابيورودي  

دهد  روي بازدید کننده قرار می ها پیش از انتخاب به صورتی است که یک لیست انتخابیورودي 

 .ها را انتخاب کند و کاربر مجاز است که یکی از آن

 

 نمونه ورودي انتخابی :14-2 شکل

                                                 
26 Radio box 
27 Select 
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به ازاي هر یک از . استفاده کنیم <select></select>در فرم باید از تگ براي ایجاد این ورودي 

 .نویسیم می <option></option>ها، گزینه مربوطه را در تگ  ینهگز

 24ورودي توضيحي 

براي این . ها الزم است تا توضیحاتی بیش از چند کلمه از بازدید کننده گرفته شود گاهی در فرم

 .به صورت زیر استفاده کرد <textarea></textarea>توان از تگ  فیلدها می

 

 نمونه ورودي توضیحی :13-2 شکل

 29ودي تاييديور 

توان درون آن را  به صورتی که می. هاي تاییدي از کاربر است این نوع ورودي براي گرفتن گزینه

 .عالمت زد و یا عالمت را برداشت

 

 نمونه ورودي تاییدي :16-2 شکل

 .توان از کد زیر استفاده کرد براي ایجاد یک ورودي تاییدي می

                                                 
28 Textarea 
29 Checkbox 

<select name="set"> 

 <option  value="daily">روزانه</option> 

 <option value="weekly"> یهفتگ </option> 

 <option value="monthly"> انهماهی </option> 
</select> 

<textarea name="comments"> 

</textarea> 

<input type="checkbox" name="confirm"> 
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 36ها دكمه 

زمانی که . یک دکمه ثبت و یا ارسال اطالعات فرم وجود دارد HTMLمعموال در پایین هر فرم 

. گردد کند، اطالعات آن فرم به صفحه مشخص شده، ارسال می کاربر بر روي این دکمه کلیک می

 .است submitو از نوع  <input>فرم ارسال یک فیلد با تگ 

 

 هاي ارسال و از نو نمونه دکمه :17-2 شکل

 .کنیم استفاده می <form></form>ارسال در فرم، از تگ زیر در ثبت و یا ایجاد یک دکمه براي 

 .باشد در این تگ، مشخص کننده متن نوشته شده بر روي دکمه می valueمقدار ویژگی 

رت که کاربر اگر قسمتی به اینصو. توان قرار داد ها یک دکمه نیز براي پاك کردن فرم می در فرم

را اشتباه پر کرد، با کلیک کردن بر روي این دکمه، تمامی اطالعات موجود در فرم پاك شده و فرم 

 .براي پر شدن مجدد، آماده گردد

 .در فرم خود ایجاد کنید از نوتوانید یک دکمه  با استفاده از کد زیر می

 

 

 

 

 

                                                 
30 Buttons 

<input type="submit" value="ثبت"> 

<input type="reset" value="از نو"> 
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 CSSی با آشنای .3

 شد کجا آغاز از CSS به نیاز  .3-1

بخواهید فونت تیترهاي صفحات  فرض کنید وب سایت شخصی خود را طراحی کردید و

ید براي شما کارچندان ا بی که شما درفصل دوم مطالعه کردهخود را تغییردهید با مطال

ا که ج هر خود مراجعه کرده و HTMLزیرابه راحتی به کدهاي صفحات  باشد دشواري نمی

فرض کنید صفحات . دهید می کرده و فونت خود را تغییر تیتري را دیدید تگ فونت را پیدا

شخصی شما صفحات سایتی باشد براي یک شرکت یا یک جاي سازمان بزرگ که نویسنده 

 از کارفرما و باشد صفحه 911از بیش آنجا  تعداد صفحات طراح آن سایت شما باشید و و

کرد؟ آیا منطقی این  دهد چه کاري باید فونت دیگري تغییر را با نشما بخواهد تیترهاي مت

 ؟صفحه گشت هر است مانند قبل دنبال تگ فونت در

با . را پیشنهاد داده است CSSاستاندارد    W3Cي  براي حل کردن این مشکل مجموعه

یره ذخ css.استفاده از این استاندارد، ساختارهاي سبک نمایش صفحه در فایلی با پسوند 

بدین ترتیب براي تغییرات تنها کافی . شود ارسال می HTMLفایل اصلی شود و همراه  می

 .مورد بازبینی قرار گیرد CSSاست این فایل 

 ساختارصفحات وب  

بعنوان ساختاري منطقی براي متون داخل  HTMLروزهاي اولیه صفحات وب طرح  در

مان براي نمایش این ساختار وجود صفحه ها بوجود آمده بود البته هیچ مرورگري درآن ز

این صفحات طراحان براي جذاب کردن  استفاده مردم از نداشت اما با پیشرفت شبکه و
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آنجایی  این تگها را کردن و از بازدیدکنندگان ازصفحات خود، شروع به استفاده بی رویه از

 .ده بودگرفته نش نظر شکل دادن به صفحه در براي نمایش دادن و HTMLکه هدف اصلی 

این بنابر. طراحی صفحات به صورت پیچیده از تگهاي بی رویه تشکیل شده بود ساختار

 .صفحات وب شکل بگیرد و ساختار CSSهمین امر موجب شدکه بحث 

 اجزاي صفحات وب 

 اجزاي یک صفحه وب را می توان به سه الیه تقسیم بندي کرد

 .شوند فرمت دهی می ایجاد و HTMLکه بوسیله تگهاي : محتوا -9

 .شوند ایجاد می CSSکه به وسیله : نمایش -1

 .گردد ایجاد می JAVASCRIPTکه بوسیله : رفتار -3

3-2. CSS  چیست 

CSS  مخففCascading Style Sheets باشد و زبانی است براي مشخص کردن  می

شما این قدرت را خواهید داشت که  CSSهاي ظاهري یک وب سایت بنابراین توسط  ویژگی

 الیه محتوا جدا الیه نمایش را از و را هر گونه که بخواهید تغییر دهید ظاهر وب سایت خود

 .ظاهر صفحات را کنترل نمایید تر تبتوانید راح کنید و

 توان استفاده كرد مي htmlدرصفحات   cssچگونه ازدستورات 

وب سایت خود تعریف  توانیم برحسب کارایی به سه صورت در ما می CSSبراي نوشتن 

 .نماییم

نوشته شده در تمامی صفحه تاثیر خواهد  styleدر این نوع، صورت داخلی به  -9

 .به صورت زیر نوشته خواهد شد <head<>head/>بین دو تگ  ور ایناز گذاشت، 
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<style  type=”text/css> 

…… 

</style> 

 

به کار  HTML يها در داخل تگ styleنوع  ینابه صورت خطی نوشته شده است  -1

 .خواهد گذاشت یرهمان تگ به خصوص تاث يرور ط بو فق شوند یگرفته م

 

 

ظاهر صفحه را با استفاده از تگ پاراگراف طوري تغییر دهید که کل متن پاراگراف 

 .صفحه به رنگ آبی تبدیل شود

<p style=”color:red”>….</p> 

 

 

بنویسیم و با یک  CSSبه صورت خارجی بیرون صفحه داخل یک فایل با پسوند  -3

 .را به صفحه به صورت زیر لینک کنیمدستور آن 

<link   rel=”stylesheet”  type=”text/css”  herf=”myfile.css” > 
 

براي  styleتوانید با داشتن یک فایل  باشد که می این می styleهاي این نوع  یکی از مزیت

ند فایل هاي آن با این کار کدهاي قالب را به چ چندین صفحه استفاده کنید و از دیگر مزیت

 .شود تر می تقسیم کرده و قالب را منظم
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 CSSهاي عمده استفاده از  مزيت 

 .رود سرعت طراحی صفحات به مراتب باال می -9

 .شوند اعمال تغییرات به راحتی و در زمان کوتاه انجام می -1

 .شود نویسی کم می حجم کد -3

 .شود کم می زمان بارگذاري صفحه -2

 

 CSSنحو  

گر،  از عباراتی سه قسمتی شامل انتخاب CSSده در فایل هاي تعریف ش ساختار سبک

 :گیرد این محتوا بصورت زیر در فایل قرار می. استتشکیل شده و مقدار  خاصیت

 

 

 

هاي  اي از خاصیت نیز مجموعه خاصيتاست و  HTMLهاي  معموالً جزء تگ گر انتخاب

محتوایی هستند که باید در قسمت  ،مقادیر مجاز خاصیت. باشد می گر مربوط به تگ انتخاب

 مقدار      خاصیت            انتخابگرمقدار               خاصیت           
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 .قرار گیرند مقدار

 

توانیم از تکه کد زیر  براي اینکه بخواهیم رنگ پس زمینه کل صفحه را تغییر دهیم می

 .استفاده کنیم

body {color: black} 

 

 

تگ اختصاص دهیم باید درصورتی که بخواهیم سبک هاي متفاوت دیگري را به یک 

 .سازي نماییم یکی از روشهاي زیر را پیاده

 ClassSelectorبا استفاده از :  روش اول 

کنیم و  تعریف می CSSبراي یک تگ در ( مجموعه)ما با استفاده از این روش یک کالس 

توانیم  با استفاده از این روش می. دهیم سپس یک خاصیت را به یک کالس اختصاص می

قبل از نام کالس کاراکتر . تگ درصفحه اختصاص دهیمهاي متفاوتی را به یک  خاصیت

نقطه قرارمی گیرد و درصورتی که تگی براي آن در نظر گرفته نشود براي تمامی تگهایی که 

 .کنند قابل استفاده می باشد از این کالس استفاده می
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تن یکی با متن مشکی و دیگري با م ،خواهیم در صفحه دو نوع پاراگراف داشته باشیم می

 .کنیم میکالس استفاده ساختار  براي مشخص کردن این دو نوع پاراگراف از. قرمز

p.black {color: black} 

p.red {color:red} 
 

باید براي هر  داده شد،سه شکلی که توضیح  به یکی از خطوط باالنوشتن  از بعد

و براي  <p>تگ در  "class="black واهیم به رنگ مشکی باشد از شناسهخ پاراگرافی که می

 .استفاده کنیم "class="redپاراگراف قرمز از شناسه 

ها اختیاري است ولی بهتر است آنها را طوري انتخاب کنید که مفهوم  البته نام کالس

 .شما بیشتر شد گنگ نباشد styleداشته باشند تا وقتی که حجم 

<p class="black"> شوداین متنی است که به رنگ مشکی نمایش داده می  </p> 

<p class="red">این متن به رنگ قرمز نمایش داده می شود</p> 

 

 

 اما براي این کار .تعریف کنیم HTML یک کالس براي یک تگ توانیم بیش از ما می

را با مورد دو هر نام  classبلکه باید در یک شناسه . استفاده کرد classشناسه  از بار نباید دو

 .ردیک فاصله بین آنها وارد ک

ن تگ را بدو کالسانتخابگر ها عمل کند کافی است  اگر بخواهیم کالسی براي همه تگ

در عنوان کالس آن  نام این انتخابگر در برنامه براي هر تگی که بخواهیم از بنویسیم و
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 .استفاده کنیم

 

 ID Selectorبا استفاده از: روش  دوم  

ها که  جیحا براي انتخاب گروهی تگباشد که تر همانند خاصیت کالس می  IDاستفاده از

 .گیرد خاصیت مشترك دارند مورد استفاده قرار می

 

 
#border { border: green thin solid } 
<h3 id="border"> متن است قابداربا رنگ سبزاست  این یک  </h3>  
#parag 

} 

text-align:center; 

color:red; 
} 
<p id="parag">سالم دوستان </p> 

 

 

 id اگر بیش از یک بار از یک. استفاده شود id صفحه نباید بیش از یک بار از هر هردر 
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 .دهد کند ولی صفحه اعتبار خود را از دست می کارایی صفحه تغییري نمی ،استفاده شود

 .شود مشخص می #با عالمت  id انتخابگر

 

 

 کالسهاي کاذب

بل تعریف شده رفتار آن را با در صورتی که بخواهیم در یک تگی که با یک کالس از ق

در اصل . کنیم هاي کاذب به صورت زیر استفاده می کالس جدید عوض کنیم، از کالس

 .دهند هاي دیگر را تغییر می اي کاذب رفتار تگ کالسه

. باشد شوند که نمونه بارز آن در تگ لینک قابل مشاهده می آغاز می :هاي کاذب با  کالس

با تعیین . قیه از تنوع بیشتري برخوردار استبت به بنس HTML در a چسب برزیرا 

 .هاي خود را تغییر دهید توانید رنگ لینک می body در  Link , Vlink , Alink  خصوصیات

a:link { color #FFF0; } 

a:visited  { color : #FF00FF; } 

a:hover { color : 00ccff;} 

a:active { color : #FF0000; } 
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 . توانیم براي یک عنصر مشخص تعریف کنیم را می IDکالس و 

p.border{border:green} 

p#border{border:green} 

 

 cssقواعد کاردر .3-3

 با دانستن مجموعه قواعد کاري در اینو در صفحه خود  CSSسازي  با یادگیري پیاده

مینه و حاشیه نگ ز، ردل، اندازه، رنگ و نوع آرایش متنمانند م يعناصر و با استفاده از زبان

این  در. کنترل کنیدتوانید  میها را  ها و همچنین عکس ، تنظیمات لیستها صفحات و جدول

 .دهیم صفحات خود را به راحتی تغییر این قواعد عناصر خواهیم با استفاده از قسمت می

 قراعد مربوط به رنگ وپس زمينه صفحه 

قواعد  ،صفحه ایجاد کرد جدي در توان با استفاده از آن تغییرات مهمترین قسمتی که می

با استفاده ازقواعد این بخش شما به . باشد صفحه می در پشت زمینه عناصر مربوط به رنگ و

 .موقعیت تعیین نمایید تکرار و تصویر، رنگ و راحتی می توانید براي عناصرصفحه خود

 Background-image 

 .رود می کار به صورت زیر به  زمینه این ویژگی براي مشخص کردن تصویر

Background-image:url 

 Backgrounf-repeat 

به مثال زیر جهت استفاده  .است زمینه یرشدن تصو کننده نوع تکرار یینتع یژگیو ینا

 .توجه کنید این دو دستور
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<html> 

<head> 

 <style type="text/css"> 

 body 

 { 
 background-image:url('webook.png'); 

 background-repeat:repeat-x; 

 } 
 </style> 

</head> 

<body> 

 <h1>Hello webook</h1> 

</body> 

</html> 

 

 

 Repeat 

 اندازه پنجره کوچکتر از یر زمینهتصواین است که در صورتی که کننده  یینتع مقدار ینا

 .بپوشاند پنجره را ینهتکرار شود تا همه زم يهم به عمود و یهم به صورت افق ،بود

 No-repeat 

اندازه پنجره  از اگر یحت .شود تکرار یدنبا یر زمینهکه تصو کند یمشخص م ینهگز این

 .باشد کوچکتر
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 Repeat-x 

و در راستاي عمودي  تکرارشود یصورت افق یر باید بهکه تصو کند یمشخص م ینهگز این

  .تکرار نشود

 Repeat-y 

ه و در جهت دش رتکرا يصورت عمود به باید یرکه تصو کند یمشخص م ینهگز این

 .عمودي تکرار نشود

 

در این قسمت سعی کنید عکسی براي پشت زمینه صفحه شخصی خود ایجاد نمایید و 

 .آن را براي کل صفحه قرار دهید

 Background-attachment 

بردن صفحه به  یینپا باال و زمینه یرتصو یتموقع یینتع يبرا به صورت زیر یژگیو ینا از

 .فاده کرداست پنجره مرورگر در 39گرنوار جابجا یلهوس

background-attachment: fixed; 

 

                                                 
31 Scrollbar 
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Scroll 

 یینپا و صفحه به باال یاتبه همراه محتو زمینه یرتصو یدانتخاب کن را ینهگز ینا اگر

 .رود یم

 fixed 

 یاتحرکت کردن محتو هنگام در یرکه تصو یمکن یمشخص م ینهگز ینانتخاب ا با

 .ثابت بماند یدصفحه با

 قواعد مربوط به لينکها 

بخش تقسیم  مشخصات یک لینک را به چهارتوانیم  می CSS ها در با لینک براي کار

 .توانیم آنها را مشاهده کنید می زیر کنیم که در

1 -a a:link 

 یکآنها کل يرو هنوز صفحه وجود دارند و را که در هایی ینکها نحوه ل مشخصه ینا

 .کنند یم یمنشده است تنظ

2 -a: hover 

 .شود یم یکآن کل يرو است که بر ینکیل یتقسمت مشخص کننده وضع این

3 -a:visited 
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 ،اند گرفته مورد استفاده قرار یقبل یدهايبازد که در هایی ینکل يمشخصه برا این

 .دشو یاستفاده م

4 -a:active 

استفاده  ،اند مورد استفاده قرارگرفته یقبل یدهايبازد که در هایی ینکل يمشخصه برا این

 .دشو یم

 :به مثال زیر توجه کنید

 

<html> 

<head> 

 <style type="text/css"> 

 a:link {color:#FF0000;}    /* unvisited link */ 

 a:visited {color:#00FF00;} /* visited link */ 

 a:hover {color:#FF00FF;}   /* mouse over link */ 

 a:active {color:#0000FF;}  /* selected link */ 

 </style> 

</head> 

<body> 

 <p> 

  <b> 

  <a href="#" target="_blank">This is a link</a> 

  </b> 

 </p> 

</body> 

</html> 
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سعی کنید با توجه با توجه به قواعدي که یاد گرفتید، منوي اصلی صفحه خود را طوري 

 .  زمینه آن عوض شودتغییر دهید که با کلیک کردن آن تصویر 

 

 قواعد مربوط به متن 

شوند، به شما معرفی  استفاده می CSSهاي متن را که در  در این قسمت برخی از ویژگی

توانیم نحوه قرار گرفتن متن درصفحه، فاصله بین حروف و  با کمک این قواعد می. کنیم می

 .بسیاري از خواص یک متن را تغییر دهیم

Letter-spacing 

 یینمتن تع یک کلمه را در یکحروف  یاندهد تا فاصله م یبه ما اجازه م یژگیو ینا

 مقدار از یا یردبه خود بگ یکسلپ یاسمق را در یريمقاد تواند یم یژگیو ینا .یمکن

 . استفاده کند  normalفرض  پیش

h1  

{ 

  letter-spacing: -1px; 

} 

text-decoration 
 

به عنوان . یمکن یفتعر خط یرز یقسمت خاص يبرا دهد تا یبه ما اجازه م یژگیو ینا

 .توانیم براي تگ لینک به این صورت بنویسیم مثال می
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a:link { 

  font-weight: bold; 

  text-decoration: none; 

} 

a:visited { 

  font-weight: bold; 

  text-decoration: line-through; 

} 

a:hover, a:focus { 

  text-decoration: underline overline; 

} 

مطرح شد لذا  CSSتا اینجا مطالبی مختصر از قواعد مورد استفاده شما براي کار با 

خواهید سایتی را با استفاده از این تکنولوژي طراحی کنید الزم است قواعد  چنانچه می

 .بیشتري براي سبک نمایش سایت خود بدانید و استفاده کنید

 





 

 

 

 

  

 JAVASCRIPT برنامه نویسی

 فصل سوم
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 JAVASCRIPTسی برنامه نوی .4

 پویا سازی صفحات 

کده   مدواردي  در .پویدا ایجداد گردندد    تواند بصورت ایسدتا و  اطالعات موجود درصفحات وب می

 قبل آنها را آماده کدرده و  گیرند، مولفین صفحات از می صفحات وب قرار اطالعات بصورت ایستا در

این روش نظرات  هده کردید درهمانطور که در فصل قبل مشا. نمایند روي یک هاست ذخیره می بر

محتویات سایت ندارد و همچندین صدفحات سدایت بده      کنندگان سایت هیچگونه دخالتی دربازدید

صفحه سایت کسل کننده  کننده بعد از مدتی از بازدید ندارد و هیچ پویایی باشد و صورت ثابت می

 (.نیز مهم استالبته به محتواي صفحه شما ). شود شما خارج می

 توانیدد بدا شدرایط متعددد و     یک صفحه پویدا داشدته باشدد شدما مدی      ی که سایت شمادرصورت

 .کننده نباشد خسته که ثابت و کننده طوري طراحی نمایید سفارشی، وب سایت را براي بازدید

 

 های برنامه نویسی تحت وب نزبا ساختار .4-1

دسدته   ها را بده دو  آنم توانی میبندي کنیم،  بکه اینترنت را تقسیمبخواهیم کامپیوترهاي ش اگر

 .کلی تقسیم کنیم

 ( کاربر)کامپیوتردرخواست کننده 

 (سرور)کامپیوتر سرویس دهنده   

فصل 

 سوم
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هایی  زبان .نویسی تولید گردید بان برنامهمتحرك نیز دو نوع ز بنابراین براي ایجاد صفحات پویا و

سط کامپیوتر هایی که تو همچنین زبان شوند و می 31تفسیردهنده  سرویس توسط کامپیوتر که

و  هاي سمت سرویس دهنده زبان ،ها شود که اصطالحا به این زبان می سرویس گیرنده پردازش

زبان را  تفاوت این دو توانیم توضیح باال می شوند که از گیرنده نامیده می هاي سمت سرویس زبان

 .درك کنیم

 

شوند  یتوسط سرویس دهنده وب پردازش نم هاي سمت سرویس گیرنده هرگز برنامه

نده براي شما هیچ عملی شوند یعنی سرویس ده که توسط مرورگرخود شما پردازش میبل

به شما  و ست که کدها را خط به خط می خواندشما کامپیوتر تنها مرورگر دهد و انجام نمی

 .دهد نشان می

شود  پردازش می( هاست) هاي سمت سرویس دهنده تماما بر روي سرویس دهنده برنامه

 .شود آن براي درخواست کننده ارسال می خروجیتنها  و

 

 ؟جاوا اسکريپت چيست

JavaScript کاربردترین و از پر کهباشد  می سمت درخواست کننده نویسی دقیقا یک زبان برنامه

توان بین کاربر و سایت  به وسیله آن می شود هاي اسکریپتی در دنیا محسوب می نزباترین  عمومی

 .پویا ایجاد نمود صفحاتی متحرك و و ارتباط برقرار نمود

                                                 
32 Compile 
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 ، نمایشها هبود طراحی، اعتبار سنجی فرمبجاوا اسکریپت در میلیونها صفحه وب جهت  

  .گیرد می و چیزهاي زیاد دیگري مورد استفاده قرار، اطالعات مرورگر

 اسکریپت از کجا باید شروع کنیم برای نوشتن برنامه به زبان جاوا .4-2

بصورت بلوکی از کد بین دو تگ )قرارداد  HTMLقیم در فایل توان هم به صورت مست می

 (scriptمشخص

 .یا اینکه دستورات و توابع را در فایل دیگري نوشت و سپس به آن ارجاع داد 

 

 

، (براي به نمایش در آمدن محتواي آن) HTMLبه دلیل خط به خط خوانده شدن فایل 

 .سبی قرار دهیدباید کد مورد نظر جاوا اسکریپت را در جاي منا

 

 .براي شروع این مثال را نوشته وصفحه را با مرورگرخود بازکنید

 

 .براي نوشتن کدهاي جاوا اسکریپت از هر ویرایشگر متنی می توان استفاده نمود
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 .شود حال در این مثال یک پیام خوش آمد گویی براي بازدید کننده نمایش داده می

<html>  

<head> 

<script> 

    alert(“به فصل سوم کتاب خوش آمدید”); 

</script> 

</head> 

<body> 

    <h1> page heading </h1> 

</body> 

</html> 

 

 

 .زبان جاوا اسکریپت استفاده کردیمدر  جهت نوشتن اولین دستور sctiptاز تگ  این دستور در

 .به جهت معروفیت این زبان می توانید خصوصیت هاي آن را ننویسید

 

است که  languageباشد، یکی از آنها  مانند بقیه تگها داراي خصوصیاتی می script تگ

 <"script language="javascript>همانند قرار دهید، javascriptرا باید برابر با  مقدار آن
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 .قرار دهید text/javascriptهم دارد که براي این زبان باید آنرا برابر با  typeخصوصیت 

 

مثال فوق را اجرا کنید می بینید پنجره اي با پیغام نوشته شده برروي آن براي شما  درصورتی که

 نمایان می شود

دستورات ساختاري زبان جاوا اسکریپت بسیارشبیه دستورات زبان سی پالس پالس که درسال 

 اول خوانده اید می باشد

می توانید این زبان را تسلط داشته باشید به راحتی  htmlدرصورتی که به مفاهیم وب وتگهاي 

بنابراین در موقع نوشتن برنامه هاي این کتاب ویا نوشتن برنامه اي به عنوان تمرین براي . بیاموزید 

خودتان فکرکنید که دارید با زبان سی برنامه نویسی می کنید البته تفاوتهایی دستوري هم وجود 

  .کنیم دارد که ما دراین کتاب سعی می کنیم آن تفاوتها را بازگو

 اسکریپت شی گرایی درجاوا .4-3

این زبان به برنامه نویس ، قابلیت استفاده از اشیاي است زبان جاوااسکریپت یک زبان شی گرا 

که شما می توانید با استفاده از آنها وب سایت هایی با جذابیت فوق  .پیش ساخته را می دهد 

 .العاده ایجاد کنید

 

 ؟چيست ( object ) يك شي

شما می توانید با نگاه به محیط اطراف خود . فهم تکنولوژي شی گرایی است  کلید اشیا



 

21 

  هاي زیادي از اشیاي دنیاي واقعی را ببینید مثال

 درخت – گربه -دوچرخه  -دستگاه تلویزیون 

 :این اشیاي واقعی داراي دو مشخصه هستند 

 رفتار  و يژگي و                                                             

داراي  اشیاي یک برنامه نرم افزاري هم همانند اشیاي دنیاي واقعی مدل می شوند و

 . ویژگی ها و رفتار ها هستند

 -اعشاري  -متغیر از نوع صحیح  ویژگی یک شی برنامه نرم افزاري با یک یا چند

 . کاراکتري یا انواع دیگر بیان میشود

 متد یک تابع. بیان میشود  (method) اري با متدشی برنامه نرم افز رفتار هاي یک

(function)یا مرتبط با شی می باشد . 

 . متد ها است پس يك شي يك مجموعه از متغير ها و

 

 

با . شی مهم و اصلی می باشد 3بوده که خود داراي windowشی اصلی در جاوا اسکریپت، شی 

 . کرد نترلکمک این اشیا می توان تمام فرآیندها را در صفحه ک

 .دمشاهده نمایی ساختاراشیاء پیش ساخته این زبان را  می توانید به صورت زیر 
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 JAVASCRIPTساخته زبان  ساختار اشیاي پیش :1-4 شکل

  

 documentآشنايي با شي  

از مهمترین شی هاي پیش و .می باشد windowاصلی درخصلتی از شی این شی در واقع 

اي کار کردن با به ارائه اشیا و خصوصیات و متد هایی بر این شیساخته زبان جاوا اسکریپت است 

 می پردازد... ،  مانند فرم ها و پیوند ها و کلید ها و ژگی تگها   ویتمام 

 ()document.writeمتد      

 

نویسیم که متنی را داخل متغیر قرار داده و سپس آن را با  اي می در این فسمت برنامه

 .نماید چاپ می  document.writeاستفاده از متد 

<script type="text/javascript"> 
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                   var matn =”Hello Student” ; 
   document.write ( matn); 

  </script> 

 

 

 

نوشته شود نیاز است دستورها با یک زمانی که چند دستور در یک خط تنها  -9

 .از هم جدا شوند( ";"یا همان ) 33سمیکالن

توان  یعنی می. شوند و نوع ندارند تعریف می varي  اوا اسکریپت با کلمهمتغیرهاي ج -1

البته استفاده از این کلمه واجب . هر مقداري در درون آنها ریخت و از آنها خواند

نیست و اگر از آن استفاده نکنید و با قراردهی یک مقدار در نام متغیر جدید خود به 

. کند کد جاوا اسکریپت را بسیار ناخوانا می اما این کار. شود خود متغیر تعریف می

ي دوم آن  توانید یک متغیر را دوبار تعریف کنید که عمالً از دفعه همچنین می

 .کند پوشی شده و مقدار قبلی را حفظ می چشم

 .دستورات در زبان جاوااسکریپت به کوچک و بزرگ بودن حساس می باشند -3

 

 

 

                                                 
33
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. ر توانستیم یک متن را بر روي صفحه وب خود چاپ کنیم دیدید که ما با استفاده از این دستو

در مثال قبل متنی که ما چاپ کردیم یک متن ساده بود بنابراین مرورگر آن را به همان صورت 

باشد ومرورگربخواهد  htmlبرروي صفحة ما چاپ کرد حال در نظربگیرید که متن ما یکی از تگهاي 

 htmlمطالعه کردید دیدید که مرورگرها وقتی به تگهاي  همانطورکه درفصل قبل. آن را چاپ کند 

 به مثال زیر توجه کنید.برخورد می کنند آنها را نمایش نمی دهند 

 

 .دهیم در این مثال با استفاده از متد فوق زمان سیستم را نمایش می

<html> 

<body> 

 

<h1>Date is</h1> 

<script type="text/javascript"> 

document.write("<p>" +Date()+ "</p>"); 

</script> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 شما می توانید تاریخ وزمان سیستم را هنگام اجراي کد دریافت کنیم  ()Dateبا استفاده از 
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 استفاده کنید +دورشته می توانید از ( کنارهم قرارگرفتن)براي جمع دو تا رشته

تنها در هنگام بارگزاري  writeزیرا دستور  استفاده کرد document.writeتوان از همیشه نمی 

تواند به کار گرفته شود، در غیر این صورت منجر به پاك شدن بارگذاري کل صفحه و  صفحات می

 .نوشته شدن اطالعات از نو  خواهد شد

با فهمیدن مثال فوق متوجه می شوید که می توانید تنها با دانستن همین یک 

حال براي تسلط  .شرط صفحات جدیدي خلق کنید ستورات حلقه ود و( document.write)دستور

 .اهمیت این دستور سعی کنید تمرین زیر را انجام دهید بیشتر و

 

در صفحه سایت خود نمایش مانند شکل زبر را  91*91برنامه اي بنویسید که یک جدول ضرب 

 .دهید

 

 ایجاد جدول ضرب توسط جاوا اسکریپت :2-4 شکل
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 بازی با تصاویر .4-4

 توابع ف تعري 

ي  تعریف هر تابع با استفاده از کلیدواژه. است Cتوابع در جاوا اسکریپت نیز بسیار شبیه توابع در 

function ي تابع  ها و بعد از آن بدنه بعد از این کلیدواژه نام تابع و لیست ورودي. گیرد صورت می

تواند خروجی داشته  مییعنی تابع )دادن خروجی توسط تابع دلخواه است  برگشت. شود معرفی می

 . پذیرد صورت می returnي  و توسط کلیدواژه.( باشد یا نداشته باشد

 

بر روي  ()alertنویسیم که ورودي تابع را با استفاده از دستور  در این مثال تابعی می

 .پنجره نمایش دهد

function sayHello(theName){ 

 alert ("Hello"+ the Name + "!") 

} 

 

فراخوانی زمانی هاي برنامه نویسی وقتی ما بدنه یک  تابع را می نویسیم ، تابع  را تا  اندرزب 

اسکریپت هم وقتی یک تابع را تعریف می کنیم بایدآن را  نکنیم تابع اجرا نمی شود در زبان جاوا

 . فراخوانی کنیم 

فراخوانی تابع خود  هرجایی ازصفحه خود تابع را فراخوانی کنید به شرط آنکهدرشما می توانید 

البته در رویدادها می توانید بدون این تگ فراخوانی کنید که )قرار دهید scriptرا نیز داخل تگ 

 .درادمه می خوانید
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 .برنامه جدول ضرب را با استفاده از تابع پیاده سازي نماییدحال 

 

 getElementById) ( متد  

دسترسی داشته که  HTMLنصري در یک صفحه به هر عبا استفاده از این متد  می توانیما م

 .مدرباره آن کسب نماییرا اطالعاتی  باشیم و هر

 

تواند داراي یک  آموختید، تگ در یک صفحه، می HTMLکه در بخش آموزش  رهمانطو

به عبارت دیگر هیچ دو عنصري در یک . منحصر به فرد و غیر تکراري باشد idشناسه یا 

براي شناسایی و دسترسی به  idاز این . یکسان باشند idراي ، نمی توانند داHTMLصفحه 

 .عنصر مورد نظر در صفحه استفاده می شود

 شکل دستور  

 

documnet.getElementById ( " عنصر مورد نظر id " ) ; 
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 .نویسیم که بوسیله آن دو عکس را در یک صفحه با یکدیگر جابجا نماید حال تابعی می

<html> 

<head> 

<title>Change Picture</title> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function changePic() 

{ 

 k=document.getElementById('pic1').src; 

 document.getElementById('pic1').src=document.getElementById('pic2').src; 

    document.getElementById('pic2').src=k;   

} 

</script> 

</head> 

</body> 

  <img src="1.jpg" id="pic1" height="200" width="100"/> 

  <img src="3.jpg" id="pic2" height="200" width="100"/> 

  <script> 

  changePic(); 

  </script> 

</body> 

</html> 

 

تا به محض  می نویسیم headمت بدنه تابع را درقس که درمثال باال مشاهده می کنیدهمانطور

 . ایم آن را فراخوانی کرده <body>همچنین درقسمت  .دگرد شدن صفحه تابع ایجاد اجرا

 

آيا با دستوراتي كه تا اينجا مطالعه كرديد توانسته ايد پويايي به صفحه خود 

 ايجاد كنيد و با كاربرتعامل برقرار كنيد؟ 
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 ويدادها  ر 

ي وب اضافه  یم پویایی به صفحهتوان جاوا اسکریپت میزبان استفاده از با درابتدا فصل گفتیم که 

کاربر  به کمک تشخیص رخدادها و اعمالی است کهزمانی احساس می شود که این پویایی  کنیم ،

 .احساس می شود دهد در روي صفحه انجام می

 

که هایی  ازطریق رویدادهایی که به واسطه دستکاري htmlتعامالت جاوا اسکریپت با 

 .گیرد بر روي صفحه انجام می دهد شکل می یا مرورگر کاربر

 

 

یا زمانی که ( onLoad)زمانی که صفحه ما بارگذاري می شود یک رویداد اتفاق می افتد 

 onClickبه عنوان مثال رخداد .  کاربربرروي دکمه اي کلیک می کندبازهم رویدادي اتفاق می افتد 

توان عملیات  روي یک کلید است و یا نسبت دادن یک تابع به آن، میبراي دریافت کلیک شدن بر 

شوند حاال  تعریف می HTMLهاي  این رخدادها همه در درون تگ. مرتبط با آن رخداد را انجام داد

 .سعی می کنیم مثال فوق را بازنویسی کنیم

 

کنیم که در  اي بازنویسی می هاي این بخش مثال فوق را به گونه با استفاده از آموخته
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 .صورت کلیک بر روي یک دکمه، جاي دو عکس با هم عوض شوند

<html> 

<head> 

<title>Change Picture</title> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

function changePic() 

{ 

 k=document.getElementById('pic1').src; 

 document.getElementById('pic1').src=document.getElementById('pic2').src; 

    document.getElementById('pic2').src=k;  

} 

</script> 

</head> 

<body> 

  <img src="1.jpg" id="pic1" height="200" width="100"/> 

  <img src="3.jpg" id="pic2" height="200" width="100"/> 

  <input type="button" height="50"  width="50" value="change" onClick="changePic()">  

</body> 

</html> 

 

 

 

 

جهت فراخوانی یک  بینید الزم است همانطورکه می .به محل فراخوانی تابع دقت کنید

 :زیر عمل کنیم صورت بهتابع 

رویداد="نام تابع)  ( "  
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 .استفاده نکردیم script  دقت کنید دراین قسمت ما براي فراخوانی تابع ازتگ اگر

 

 

 .نیم دستورات جاواسکریپت را داخل کوتیشن یک رویداد بنویسیمتوا می

 

 زبان جاوااسکريپت انواع رويدادهاآشنايي با  .1--4-4

  mouseرويدادهاي 

 .زمانی که ازطریق ماوس ما کارهایی انجام می دهیم 

 Mouseهاي  رویداد :1-4 جدول

 توضيحات رويداد

onClick پ موس توسط کاربرکلیک کردن دکمه چ. 

onDblClick کلیک دکمه چپ موس براي دوبار. 

onMouseDown فشار آوردن بر روي دکمه چپ موس. 

onMouseUp کردن دکمه موس پس از فشردن آن رها. 

onMouseOver چیزي قرار گرفتن نشانگر موس بر روي یک. 

onMouseOut خارج شدن موس از روي یک چیزي. 
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 Keyboardرويدادهاي 

 .دهد در کیبورد تغییر وضعیت می اي زمانی اتفاق می افتد که ما دکمه 

 Keyboardهاي  رویداد :2-4 جدول

 توضيحات رويداد

onKeyPress فشردن یک کلید کیبورد. 

onKeyDown پایین نگه داشتن یک کلیدکیبورد. 

onKeyUp توسط کاربر رها کردن یک کلید فشرده شده. 

 مرورگررويدادهاي 

 .شود انجام می تغییراتی درپنجره مرورگر باشد که زمانی می 

 هاي مرورگر رویداد :3-4 جدول

 توضيحات رويداد

onLoad رتکمیل شدن یک صفحه وب یا یک تصویر در مرورگ. 

onUnload خروج از یک صفحه وب بستن مرورگر یا. 

onResize رتغییر اندازه پنجره مرورگ. 

 

 

طراحی کنید که سه عکس را به شکل زیر در ( پازلی)با استفاده از جاوا اسکریپت صفحه 

صفحه به صورت زیر نمایش داده و با کلیک بر روي هر عکس، در صورتی که خانه جانبی 

 .آن خالی بود، عکس به آن خانه منتقل شود
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← 
 

 

    

باال سمت راست  ي توجه داشته باشید که شکل سمت چپ بعد از کلیک بر روي خانه

 .باشد می

 (rollover image) ساخت منوی پویا  .4-5

تصویر اول  .اند وجود داشته بدین معنا که ابتدا دو تصویر ،باشد بسیار ساده می rolloverمفهوم 

سپس بعد از آنکه  ،شود نمایش داده می browserبر در در هنگام دریافت صفحه وب توسط کار

تصویر دوم را با تصویر اول در عوض چند لحظه  browser ،روي اولین تصویر ببرد ماوس را بر کاربر

روي یک منو با ماوس حرکت  درصفحات وب این صحنه را بارها زمانی که بر .عوض میکند

 .اسکریپت پیاده سازي نماییم را با استفاده از جاوا خواهیم آن این قسمت می اید در کردید دیده می

دهیم و  صفحه را تغییر عکس در توانستیم جاي دو changPicمثال قبل ما با استفاده از تابع  در

روي تگ  رویدادهاي ماوس پیدا کردید کافیست از دو رویداد ماوس بر همچنین باشناختی که از

 .راحتی انجام دهیم  را به مثال زیر لینک استفاده نماییم و

 

ي زیر با قرار گرفتن ماوس بر روي لینک مورد نظر و همچنین با خارج شدن از  برنامه

 .دهد می روي آن جاي دو تصویر در صفحه تغییر

<html> 

<body> 

  <p align="center"> 

    <a href="#" onMouseover="document.getElementById('arrow').src='1.jpg'" 
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    onMouseout="document.getElementById('arrow').src='3.jpg'"> 

    <img border=1 src="1.jpg" id="arrow" height="200" width="100"> 

    </a> 

  </p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 .ایجاد نماییدبا استفاده از مثال قبل یک لیست براي انتخاب رنگ پیش زمینه در سایت 

 

 زمینهتغییر رنگ پس  :3-4 شکل
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 نمايش يك تصوير بصورت اتفاقي -آلبوم تصادفي  

و همچنین با استفاده  تهیه کنیم تصادفی الزم است ما ابتدا تعدادي تصاویر براي نمایش تصاویر

 این زبان در در random سازي نماییم دستور اسکریپت آن را پیاده زبان جاوا در random ازدستور

 .دارد ی قراراي ریاض مجموعه توابع کتابخانه

 

 توابع رياضي

در جاوا اسکریپت براي کار با اعداد و عملیات ریاضی توابع و مقادیر متنوعی در نظر 

ي اول این امکانات توابع آزاد هستند که مانند دیگر توابع قابل  دسته. گرفته شده است

دد صحیح ي حرفی ورودي را به ع کند رشته سعی می) parseInt(x)مانند  .فراخوانی هستند

مقداري ) ()randomمانند  هستند Mathي دیگر وابسته به کالس  اما دو دسته(  .تبدیل کند

باید  "."و به عنوان مقدار یا تابع آن و با استفاده از ( گرداند باز می 9و  1تصادفی بین 

ان زب توابع پرکاربرد ریاضی را در انتهاي کتاب لیستی از توانید در شما می .فراخوانی شوند

 .جاوا اسکریپت پیاده سازي نمایید

 

زبان  ها در آرایه تر با این مجموعه تصاویر کارکنیم الزم است از تبراي اینکه بتوانیم راح 

 .باشد می ه صورت زیراین زبان ب ها در تعریف آرایه. کریپت استفاده نماییماس جاوا

 ها آرايه

 :به تکه کدهاي زیر توجه کنید. باشد زبان سی میها در جاوا اسکریپت مانند  مفهوم آرایه
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کند که طول آن صفر است، یعنی فعالً  ي جدید ایجاد می را به عنوان یک آرایه arr1کد باال 

دن و براي دسترسی به عناصر آرایه و خوان. سازد می 10را با طول    arr2همچنین.  عضوي ندارد

 (. ، شروع اندیس آرایه از صفر استCهمانند )توان از اندیس  استفاده کرد  نوشتن آنها، می

 

نویسی   عمل وجود دارد تا طول آرایه در حین برنامهدرزبان جاوا اسکریپت این آزادي 

 .زیاد شود و نیازي به تعریف آن از ابتدا  نیست

ي صفر و سپس   وند، مثالً  ابتدا خانههاي آرایه مقداردهی نش گر هم به ترتیب خانها

هاي یکم  یعنی خانه)هاي این فاصله هم ایجاد شود مقدار دهی شود،  تمام خانه 91ي  خانه

 .خواهد بود undefined، اما مقدار آنها برابر  (تا نهم آرایه

 

 

 .ماسم آرایه می توانیم طول یک آرایه را محاسبه نمایی()lenght.ما با استفاده ازشکل 

 

var  arr1 = new Array (); 

var  arr2 = new Array (10); 
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هر بار لود شدن صفحه با ی عکسها را داخل یک آرایه ریخته برنامه اي بنویسید که اسام

 .عکسهاي تصادفی ایجاد نماید

<html> 

<head> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 

myPix=newArray("webook1.jpg","webook2.jpg","webook3.jpg") 

imgCt = myPix.length; 

function choosePic() { 

 if(document.images){ 

 randomNum = Math.floor((Math.random()*imgCt)) 

 document.getElementById(myPicture).src = myPix[randomNum]; 

 } 
} 
</script> 

</head> 

<body onload="choosePic()"> 

<img src="webook1.jpg" id="myPicture"> 

</body> 

</html> 

 

 

 

سعی کنید با استفاده از مثال فوق براي صفحه شخصی خود یک آلبوم تصادفی ایجاد 
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 .هاي شما در صفحه نمایش داده شود کنید که با هر بار اجرا شدن صفحه تعدادي از عکس

 

 بندي زمان 

کانات این ام. بندي آن است یکی از امکانات جالب و پر کاربرد در جاوا اسکریپت، امکانات زمان

بند  این اجراي زمان. هاي زمانی مختلف کدهایی را اجرا کند دهد در بازه سازي اجازه می به برنامه

مجموع این امکانات با . دهد کمک شایانی در راستاي پویانمایی در صفحات جاوا اسکریپت انجام می

 .clearTimeoutو  setTimeoutآید که عبارتند از  کمک دو تابع بدست می

 :بدین صورت است setTimeoutتفاده از روش اس

 

مقدار ورودي اول در این تابع تکه کدي است که باید بعد از گذشت زمانی که توسط ورودي 

همچنین خروجی این تابع براي وقتی مناسب است که بخواهید . دوم مشخص شده، اجرا گردد

براي لغو کافی است این مقدار را به تابع . اد زمانی تنظیم شده را قبل از اجرا لغو کنیدرخد

clearTimeout با الگوي زیر بدهید: 

 

 

 .برنامه جا به جایی عکس را با استفاده از این دو تابع بازنویسی نمایید

<html> 

var t=setTimeout("نام تابع یا کد مورد نظر", milliseconds); 

clearTimeout(setTimeout_variable); 
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<head> 

    <title>Change Picture</title> 

 <script language="javascript" type="text/javascript"> 

 function changePic() 

 {   k=document.getElementById('pic1').src; 

     document.getElementById('pic1').src=document.getElementById('pic2').src; 

     document.getElementById('pic2').src=k; 

     r=setTimeout("changePic()", 5000); 

 } 
</script>   

</head> 

<body> 

  <img src="1.jpg" id="pic1" height="200" width="100"> 

  <img src="3.jpg" id="pic2" height="200" width="100"> 

  <input type="button" height="50"  width="50" value="change" onclick="changePic()">  

</body> 

</html> 

 

 

 34معتبر سازی فرمها .4-6

 لزوم استفاده ازمعتبرسازي فرمها  

براي سرویس  خود رااطالعات  فرمها توانند بوسیله می بازدیدکنندگانصفحات وب  در

همین  طریق ازنیز هکرها و مهاجمان که  بدانیدباید  البته این را .ارسال نمایند (سرور)دهند

بنابراین اولین  .کنند تزریق می ي ماها برنامه را در خرابکاري خود کدهاي اطالعات،هاي دریافت  رمف

قبل  باشد که اطالعات دریافتی کاربران را اي می اقدام براي داشتن یک وب سایت امن نوشتن برنامه

نامعتبري از ارسال آن  درصورت هرگونه مقدار و دنکنترل نمای مافرمها براي  قیطر ارسال از از

 .لوگیري نماییمج

                                                 
34 Form validation 
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در زیر . ل کرددر یک فرم کنترباید ارسال اطالعات، عوامل مختلفی را  فرم و بسته به عناصر

 .براي مثال ذکر شده است. شود ها استفاده می فرم بیشتر در که رایج است واز عواملی هایی  نمونه

  textboxچک کردن فیلد خالی یک 

 textboxچک کردن عدد بودن یک 

 textboxیک  لفبا بودنچک کردن ا

 textboxیک  ساختار یک آدرس پست الکترونیک تایپ شده درچک کردن 

 

درصورت  را چک کند و textboxهاي خالی یک  ارسال فرم خانه تابعی بنویسید که قبل از

 .غام دهدیپ خالی بودن به کاربر

<html> 

<head> 

 <script type="text/javascript"> 

 function notEmpty(elem, helperMsg){ 

  if(elem.value.length == 0){ 

   alert(helperMsg); 

   elem.focus();  //به موقعیت تایپ کردن مجدد کنترل برمی گردد 
   return false; 

  } 
  return true; 

 } 
 </script> 

</head> 

<body> 

 <form> 

 Required Field: <input type='text' id='req1'> 

 <input type="button" 

  onclick="notEmpty(document.getElementById('req1'), 'Please Enter a Value')" 
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  value="Check Field"> 

 </form> 

</body> 

</html> 

 

 

 

صورت عدد  در را چک کند و textboxارسال فرم خانه  یک  تابعی بنویسید که قبل از

 .غام دهدیپ نبودن به کاربر

function isNumeric(elem, helperMsg){ 

 var numericExpression = /^[0-9]+$/; 

 if(elem.value.match(numericExpression)){ 

  return true; 

 }else{ 

  alert(helperMsg); 

  elem.focus(); 

  return false; 

 } 
} 
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 .مجموعه اي از کارکترها را با هم گروه بندي می کند][ عالمات 

 .به معناي همه ي کاراکترها می باشد).( ه نقط

به معناي هر [ a-z^]پس . می باشد( NOT)در داخل براکت به معناي نقیض   ^عالمت 

 .می باشد zتا  aکاراکتر به غیر از 

\s به معناي فضاي خالی می باشد. 

 .؟ به معناي صفر یا یک کاراکتر می باشد

 .قبلی می باشد به معناي صفر یا تعداد بیشتري از المان* 

همانطور که ما در مثالمان . )به معناي یک یا تعداد بیشتري از المان قبلی می باشد + 

 .(استفاده کردیم

را ( a-zA-Z1-1)اگر نیاز به هر ترکیبی از حروف و اعداد داشته باشید می توانید از 

 .استفاده کنید

 [(1-1]+[A-Za-z)]از کد  اگر نیاز به ترکیبی از حروف و سپس یک شماره داشته باشید

 .استفاده کنید

 .استفاده کنید ).*(اگر نیاز به هر حرفی داشته باشید از 

 +(a-zA-Z[+( )]1-1)]ي حروف و اعداد در متغیرها از کد  ي جداگانه براي ذخیره

 .استفاده کنید
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ورت ص در را چک کند و textboxداخل یک  ارسال فرم مقدار تابعی بنویسید که قبل از

 .نبودن به کاربر پیغام دهد کاراکتر عدد نبودن و همینطور

function isAlphanumeric(elem, helperMsg){ 

 var alphaExp = /^[0-9a-zA-Z]+$/; 

 if(elem.value.match(alphaExp)){ 

  return true; 

 }else{ 

  alert(helperMsg); 

  elem.focus(); 

  return false; 

 } 
} 

 

 

  

 

 .رود می یک المان با ورودي آن به کار جهت مقایسه مقدارmatch  )(د مت
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<html> 

<head> 

 <script type="text/javascript"> 

 function emailValidator(elem, helperMsg){ 

  var emailExp = /^[\w\-\.\+]+\@[a-zA-Z0-9\.\-]+\.[a-zA-z0-9]{2,4}$/; 

  if(elem.value.match(emailExp)){ 

   return true; 

  }else{ 

   alert(helperMsg); 

   elem.focus(); 

   return false; 

  } 
 } 
 </script> 

</head> 

<body> 

 <form> 

 Email: <input type="text" id="emailer"> 

 <input type="button" 

 onclick="emailValidator1(document.getElementById('emailer'), 'Not a Valid Email')" 

  value="Check Field"> 

 </form> 

</body> 

</html> 
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با استفاده از مطالبی که تاکنون یاد گرفتید به صفحه شخصی خود بروید و در قسمت 

 .(ابتدا ببینید به چه توابعی نیاز دارید. )فرم ورود اعضاء برنامه معتبرسازي فرم را بنویسید

 

 های پیام جعبه .4-7

معرفی اما سه تابع که در این قسمت . دارد متنوع و زیادي اسکریپت توابع و ابزارهايجاوا 

این . نویسی در ابتداي کار و خصوصا براي اشکال زدایی، بسیار مفید هستند کنیم براي برنامه می

 .promptو  alert ،confirmسه تابع عبارتند از 

اجراي خطوط بعدي کد . دهد م نمایش میتابع اول ورودي خود را در یک پنجره به صورت پیغا

دادن  این تابع براي نشان. افتد این پنجره توسط کاربر به تاخیر می okجاوا اسکریپت تا زدن دکمه 

 .محتواي متغیرهاي مختلف و یا اعالم یک وضعیت به کاربر مفید است

ن خروجی براي ای. کند ولی خروجی هم دارد عمل می alertاست که مانند  confirmتابع بعدي 

معموال از این تابع براي گرفتن تایید از کاربر استفاده  .است cancelیا  okتشخیص وارد شدن 

 .شود می

دو ورودي دارد که ورودي  prompt. شود براي گرفتن ورودي از کاربر استفاده می promptتابع  

 .گیرد ي قرار میفرض در قسمت ورود اول متن پیام و ورودي دوم مقداري است که بطور پیش

 history و locationشي  

 Locationشی . اشاره کرد historyو  locationتوان به  می windowاز دیگر اشیا موجود در 

. مکان آن را عوض کرد location.replaceتوان با تابع  ي مکان فعلی صفحه است و می کننده مشخص

در  !go to google اي با عنوان وان ساخت که دکمهت اي زیر را می مثالً با استفاده از این تابع، صفحه

 .برود googleکلید شود، صفحه به  آن است باشد و هرگاه آن
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 انتقال آدرس

<html> 

<head> 

<title>Location  Changer!</title> 

<script language= “java script” type=”text/javascript”> 

    function  changeURL() { 

        window.location.replace(“http://www.google.com”); 

    } 
</script> 

<head> 

<body> 

    <input  type = "button" value = "go to google!" onClick="changeURL()"> 

</body> 

</html> 

 

 

 

البته . کند می 35مجدد بارگذاري صفحه را   ()goباید گفت که   ()goبراي توضیح  کار 

کار   go (-1)و حالت   () forwardکار   go (1)این تابع با ورودي خوانده شده در مثال اگر 

Back ()  البته  . را انجام می دهدgo()  مقادیر دیگري نیز  به عنوان ورودي  می گیرد. 

                                                 
35 Reload 
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 ها رشته

توان مانند  ها می از رشته. ها هستند از جمله اشیا معروف در زبان جاوا اسکریپت رشته

هایی که بر روي آن تعریف شده،  تغیر عادي استفاده کرد و یا اینکه با استفاده از تابعیک م

 .امکانات بیشتري از آن را به کار گرفت

 

هاي بسیار زیاد جاوا اسکریپت است و امکانات آن  آنچه تا اینجا گفته شد، مختصري از توانایی

ي این زبان وجود دارند شما  دربارههاي بسیاري  ها و کتاب سایت! شود به همین جا ختم نمی

 ! توانید در بین آنها به دنبال موضوعات مورد عالقه خود بگردید می
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JQuery 

4-8. JQuery ؟چیست 

هایی که  آوري فن ازاین صفحات معموال . امروزه صفحات وب محیطی جذاب هستند

نداردهاي باالیی از استا یتهاسا طراحان .کنند استفاده می کند مخاطب را به خود جلب می

اي  جذابیت و برهم از ابزار مختلف و همچنین  کنند هایشان استفاده می براي طراحی سایت

اسکریپ زبانی  اجاو ،شدبا این روند رو به ر .برند سازي عملکردهاي پیچیده بهره می ساده

ان با بنابراین طراح  .پذیر باشد به سادگی امکان ها ن جذابیتنبود که به وسیله آن خلق آ

 بر ها را این جذابیت د که به راحتی بتوانایجاد کردن اي ، کتابخانهتوابع این زبان استفاده از

قدرت  هاي دیگري نیز طراحی شده بود که سادگی و البته کتابخانه. روي سایت استفاده کرد

JQuery بان با استفاده از ز ان وبنویس رنامهگفت ب توان اینطور این می بنابر .ندرا نداشت

یک دستور همچنین  .ندا نویسی جاوا اسکریپت، یک سري قائده و قانون تعریف کرده برنامه

نویسید، سپس آن  تر می کد به مراتب بسیار ساده کجدید ساخته که شما با آن قواعد یزبان 

ها را اجرا  کند و آن فایل دستورات شما را به دستورات استاندارد جاوا اسکریپت ترجمه می

 .کند می

 

 را به برنامه خود اضافه کنیم JQueryچگونه کتابخانه  .4-9

آخرین  با توابع آن الزم است کار وبراي اضافه کردن این کتابخانه به پروژه وب خود 
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 jsدانلود کرده یا متن آن را داخل یک فایل با پسوند  jquery.comسایت  آن را از 33نسخه

 .اسکریپت به صورت زیرلینک کنید واسپس به صفحه وب خود به همانند جا ذخیره نموده و

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 

به صورت جدا  scriptرا داخل تگ  JQueryلینک کردن صفحه می توانید کدهاي  بعد از

اسکریپت بنویسید و آن را به برنامه خود لینک  بنویسید یا می توانید داخل یک فایل جاوا

 .نمایید

اسکریپت  جاوا و cssو htmlالزم است شما به زبان  JQueryراي برنامه نویسی به زبان ب

 . تسلط کافی داشته باشید

 برنامه نویسی کنیم JQueryچگونه با  .4-11

 JQueryساختار

$(selector).action(); 

 می باشد JQueryمختصر دستور $ 

Selector الس یا دمعادل نام یک تگ یا نام کid ن تعدادي تگ ص شدبراي مشخ

 .باشد می

action() دستورات  معادل عملیاتی تعریف شده درJQuery تگ  است بر می باشد که قرار

 .مشخص شده عمل نماید

                                                 
36 Version 
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$("p").hide(); 

$("p.myclass").hide(); 

$("h1").hide(); 

 

 

 $(document).ready 

 .شده باشد اجراما  ظرن تمام دستورات ما زمانی اتفاق می افتد که صفحه مورد  JQueryدر

براي آن یک رویداد کلی تعریف شده که تمام دستورات و رویدادهاي صفحه در   این بنابر

 .افتد آن اتفاق می

حال با آگاهی دستورات جاوا اسکریپت بعد از اتفاق افتادن این رویداد می توانیم یک 

را بنویسیم و هم  تابع تعریف کنیم و دستورات را که قرار است بر روي تگ اعمال شود

 .توانیم آن رویداد را صدا بزنیم می

$(selector).event(function(){…})) 

$(selector).event() 
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<html> 

<head> 

 <title>Test jquery</title> 

 <script type="text/javascript" src="jquery.js" > </script> 

 <style type="text/css"> 

 #changeBG 

 {background: red; 

  width: 300px; 

  height: 300px; 

  } 
 </style> 

 
 <script type="text/javascript"> 

 $(function(){ 

  $('a').click(function(){ 

  $('#changeBG').hide(); 

  }); 
 }); 
 </script> 

 
</head> 

<body> 

 <div id="changeBG"></div> 

 <a href="#">Hello Webook</a> 

</body> 

</html> 

 

 .در مثال فوق ما به ترتیب کارهاي زیر را براي صفحه خود نوشتیم

9- JQuery (درابتداي صفحه) .را به صفحه خود لینک دادیم 

یک سري  divمطالعه کردیم براي تگ  cssکه دربخش  idSelectorبا استفاده ازروش  -1
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 .خصوصیت تعریف کردیم

 .تابع تعریف کردیم با استفاده ازرویداد کلیک تگ لینک یک -3

 براي تگ) idزدن لینک ایجاد شده درصفحه آن  تابع را طوري تعریف شده که با -2

div )متد را با استفاده از hide  درJQuery کند ناپدید می. 

 

به این صورت  )بدهید  9111را مقدار ()hideبرنامه مثال را اجرا کنید ورودي متد  -9

hide(1000)  ) ؟اتفاقی می افتدچه 

ازیک عکس براي مثال استفاده کنید و براي آن همانند  divعی کنید به جاي تگ س -1

 .تعریف کنید و پس ازاجرا به صفحه شخصی خود این افکت را اضافه کنید idمثال 

بینید که تگ  می. استفاده کنید()show ازمتد  ()hideسعی کنید این بار به جاي متد  -3

برنامه را طوري بنویسید که با استفاده از  حال سعی کنید. شود مورد نظر نمایان می

ها به ترتیب متن  این دو متد و همچنین دو لینک در صفحه با کلیک بر روي لینک

 .خود را باال و پایین ببرید

 

 آشنایی با افکتها  .4-11

 Toggleمتد  
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 .و بالعکس تبدیل نمایید ()hideرا به   ()showتوانید وضعیت متد با این افکت می

 .باشد می( جهت تنظیم سرعت)م همانند متدهاي قبل داراي ورودي این افکت ه

 slideمتد 

باشد که جهت جمع کردن تگ با  می slideUPو slideDownاین داراي دو متد به نام 

 .استفاده از خاصیت تعریف شده به سمت باال و پایین دارد

  fadeمتد

با این تفاوت که شفافیت  .ودپایین بردن یک عنصراستفاده می ش هم براي باال و این متد

 .باشد می fadeOutو   fadeToتواند بشود که داراي دو متد زیاد می آن به تدریج کم و

 .کند می باشد که میزان شفافیت را تعیین می 9و 1ورودي این تابع مقداري بین 

 animateمتد 

 .بدهید توانید هر پارامتري را به عنوان ورودي به آن با استفاده از این متد می

 

 
<html> 

<head> 

 <title>Test jquery</title> 

 <script type="text/javascript" src="jquery.js" > </script> 

 <style type="text/css"> 

 #changeBG 
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 {background: red; 

  width: 300px; 

  height: 300px; 

  position: relative; 

  } 
 </style> 

 
 <script type="text/javascript"> 

 $(function(){ 

  $('a').click(function(){ 

   $('#changeBG').animate({left:"100px",opacity:0.4,fontSize:"3em"},"slow"); 

  }); 
 }); 
 </script> 

 
</head> 

<body> 

 <div id="changeBG">Animate Webook</div> 

 <a href="#">Hello Webook</a> 

</body> 

</html> 

 

 

اي با هم بر  توانیم متدهاي گفته شده فوق را به صورت زنجیره توجه داشته باشید ما می

 .روي یک عنصر به صورت زیر بکار ببریم

$(‘#changeBG’).fadeIn(100).animate({left:”100px},’slow’).fadeOut(100) 

 

 

 clickه جاي رویداد ب mouseoutو  mouseoverخواهیم با استفاده ازخاصیت  این بار می
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 .در مثال قبل با رفتن بر روي لینک مورد نظر عنصر ما به باال و پایین برود

 

 
<html> 

<head> 

 <title>Test jquery</title> 

 <script type="text/javascript" src="jquery.js" > </script> 

 <style type="text/css"> 

 #changeBG 

 {background: red; 

  width: 300px; 

  height: 300px; 

  position: relative; 

  } 
 </style> 

 
 <script type="text/javascript"> 

 $(function(){ 

  $('a').mouseover(function(){ 

   $('#changeBG').animate({top:"100px",opacity:0.4,fontSize:"3em"},"slow"); 

  }); 
  $('a').mouseout(function(){ 

   $('#changeBG').animate({top:"-100px",opacity:1,fontSize:"1em"},"slow"); 

  }); 
 }); 
 </script> 

 
</head> 

<body> 

 <div id="changeBG">Animate Webook</div> 

 <a href="#">Hello Webook</a> 

</body> 

</html> 
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و همچنین با استفاده از  JQueryهاي  در مثالهاي فوق دیدید که ما با استفاده از افکت

 همچنین با استفاده از توانیم به جذابیت سایت خود بیفزاییم و هاي عناصر صفحه می رویداد

 تغییر داده لذا براي ادامه و  HTMLرا درعناصر مقادیر نیز این دستورات محتوا صفحه و

هاي این  متد طراحی خود به خواندن این دستورات توصیه می شود برحسب نیاز استفاده از

تا شما را با روش  است JQueryهاي کتابخانه  توانایی این متن مختصر .کتابخانه بپردازید

این  از مندانی که تمایل استفاده بیشتر عالقهبراي  .صفحات خود آشنا نماید استفاده آن در

ود جمو افکتهاي برحسب نیاز خود از JQueryکه با مراجعه به سایت  توابع را دارند الزم است

 .ندآن استفاده نمای

 

  



 

 

 PHPبرنامه نویسی  .2

 فصل چهارم
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 PHPبرنامه نویسی 

دیگر صفحات وب . اي دارد در دنیاي امروز پویایی و تغییرات فعال در صفحات وب نقشه ویژه

شوند که ظاهر و محتواي آنها در مراجعات مختلف به آن سایت یکسان  کمتري در اینترنت دیده می

 .است

اول . پذیر است د تغییرات در صفحات وب به دو صورت امکانهمانطور که توضیح داده شده، ایجا

شوند و دوم تغییراتی که سرور در زمان آماده  تغییراتی که در هنگام نمایش و توسط کاربر ایجاد می

 .کند کردن صفحه براي نمایش بر روي آن اعمال می

در  رایجاد تغییهایی است که  همانطور که در مبحث قبل دیدید، جاوا اسکریپت یکی از زبان

 .سازد سمت کاربر را امکان پذیر می

در این کتاب براي ایجاد . هاي مختلفی براي ایجاد تغییرات در سمت سرور وجود دارد زبان

 .کنیم استفاده می PHPتغییرات در سمت سرور از زبان 

 PHPنویسی  مقدمات برنامه .4-12

. اعمال تغییرات قبل از نمایش دارد نیاز به یک سرور براي PHPهمانطور که در باال دیدید زبان 

اگر در حال حاضر به سروري . پس در شروع الزم است تا دسترسی به یک سرور را ایجاد کنید

ها را به سرور منتقل کرده و بعد از طریق  باید ابتدا فایل PHPهاي  دسترسی دارید براي اجراي فایل

  .آدرس اینترنتی فایل را فراخوان کنید

را مطابق  WAMPتوانید برنامه  دسترسی به سرور اینترنتی نداشته باشید، میدر صورتی که 

بر روي کامپیوتر خود نصب کرده تا از  webook.irو یا دستورالعمل ارائه شده در  ت یکپیوس

 .کامپیوتر خود به عنوان سرور اینترنتی استفاده کنید
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 از کجا شروع کنیم؟ .4-13

بنویسیم از  PHPها کد  خواهیم در آن هایی را که می براي شروع الزم است تا ابتدا پسوند فایل

.html  به.php شود تا سرور این فایل را قبل از نمایش  این تغییر براي این انجام می. تغییر دهیم

 .آن را تولید نماید HTMLاجرا کرده و خروجی  PHPتوسط تحلیلگر 

براي این کار در هر قسمتی از . شود انجام می HTMLهاي  درست در دل کد PHPنویسی  برنامه

 .دهیم قرار می php?>و  <?استفاده کنیم با دستورها را بین  PHPهیم از زبان کد، که بخوا

 

 

 .وندش تمام می ;با عالمت  PHPبه یاد داشته باشید که تمام خطوط دستوري زبان 

 

سپس نتیجه اجرا شده را . ذخیره کرده و به سرور منتقل کنید php.حال این فایل را با پسوند 

 .در مرورگر ببینید

 

<html> 

 <head> 

  <title>PHP Test</title> 

 </head> 

 <body> 

 <?php echo '<p>Hello World</p>'; ?>  

 </body> 

</html> 
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 دریافت اطالعات فرم .4-14

 ها متغیرها و آرایه

ها مجاز هستید از حروف  و در نام متغیرشوند  شروع می  $ با عالمت PHPها در زبان  متغیر

_داد و از عالمت بزرگ و کوچک انگلیسی از اع
3 
فقط دقت داشته باشید که . استفاده کنید 

 .باشد استفاده از اعداد به عنوان کاراکتر شروع نام متغیر مجاز نمی

$a 

$a12 

$_a 

$12a 

در هر زمان که از نام متغیري . نیازي به تعیین نوع متغیر و تعریف اولیه آن نیست PHPدر 

این زبان ثابت همچنین  نوع متغییر در . شود وب میکنید به عنوان تعریف آن محس استفاده می

 .نیست و قابل تبدیل از نوعی به نوع دیگر است

 

 انواع متغیرها

 PHPرها در زبان انواع متغی :4-4 جدول

 مثال متغيرنام  نوع متغيّر

 ;Integer $i = 5 عدد صحیح

عدد )عدد با ممیّز شناور 

 (ياعشار
Floting Point $f = 5.5; 

 ”String $s =“Bye رشته

                                                 
37 Underscore 
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 ;Boolean $b = true (یبول)منطقی 

 ;Array $a = array(0=>10, 1=>20) آرایه

 ;()Object $o = new MyClass شیء
 ;(…)Resource $r=mysql_connect منبع

 ;NULL $n = null مقدارهیچ
 

 

 آرايه 

می نیست که همه الزا PHPنویسی  در برنامه. محدودیت کمی دارند PHPها نیز در زبان  آرایه

 .هاي آرایه از یک نوع باشد و آرایه نیازي نیست در ابتدا تعریف شود خانه

 

قبال استفاده نشده است، با رسیدن به این  a$نطور که در باال میبینید، با توجه به اینکه از هما

 .شود ایجاد می salam با مقدار stringاز نوع  aدر آرایه  3اي با کلید  خط خانه

 .شود ایجاد می 8با مقدار  integerاز نوع  hiاي با کلید  در خط بعد نیز خانه

توانند عدد و یا رشته باشند و مهم نیست که این  ها می همانطور که متوجه شدید، کلید آرایه

 .اعداد متوالی و از پیش تعریف شده باشند

 

 هاي از پيش تعريف شده آرايه 

php  هایی به   ها در آرایه دو دسته از این متغییر. یرهایی از پیش تعریف شده استمتغداراي

ها هم نام  اید این متغیر همانطور که احتماال متوجه شده. قرار دارند []GET_$و  []POST_$هاي  نام

به اي هستند که با این نحوه  در واقع هر کدام در برگیرنده اطالعات فرم. با نحوه ارسال فرم هستند

$a[3]="salam"; 

$a["hi"]=8; 
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اي  به ازاي هر فیلدي از فرم که براي این صفحه ارسال شده است، خانه. اند این صفحه ارسال شده

 .شود در این آرایه در نظر گرفته می

به این  GETه و از نوع متن توسط نحو usernameاگر در نظر بگیریم فرمی با یک فیلد به نام 

اي به نام  دکمه ارسال در آن نوشته در خانه صفحه ارسال شده باشد، عبارتی که کاربر قبل از زدن

username  در آرایه_GET شود ذخیره می. 

اي که کد زیر در آن نوشته شده ارسال شود، محتواي فیلد  در صورتی که فرم به صفحه

username بر روي صفحه نمایش داده خواهد شد. 

 

 

 .فصل دو، فرمی به صورت زیر آماده کنید با استفاده از اطالعات

 عکس

 .ارسال کنید postبا نحوه  form.phpحال این فرم را به صفحه 

را به صورتی کد نویسی کنید  form.phpاکنون با استفاده از اطالعات این بخش، صفحه 

 .که اطالعات دریافتی را به صورت زیر نشان دهد

 عکس

<?php 

echo ($_GET['username']); 

?> 
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 foreachحلقه  

هاي  ها لزوما ترتیب عددي ندارند، پس دسترسی به تمامی خانه هاي آرایه خانهبا توجه به اینکه 

 foreachتوان از دستور  براي حل این مساله می. آرایه با استفاده از شماره خانه آنها مقدور نیست

کند که در هر با تکرار خود یک خانه روي آرایه جلو  به اینصورت عمل می foreach. استفاده کرد

 .ریزد و اطالعات آن را در متغیري که مشخص شده میرود  می

foreach( آرایه as  مقدار ) 

{ 

 دستورات تکرار شونده
} 
 

<?php 

$arr = array(1, 2, 3, 4); 

foreach ($arr as $value) { 

echo $value . '<br>' ; 

?> 

 

حال اگر کلید هر . دشو ریخته می valueدر کد باال در هر با تکرار یک مقدار از آرایه درون متغیر 

 .به صورت زیر استفاده کرد foreachتوان از  خانه آرایه را هم نیاز داشته باشیم، می

 

foreach( آرایه as مقدار  <= کلید ) 

{ 

 دستورات تکرار شونده
} 
 

<?php 

$a = array( 

"one" => 1, 

"two" => 2, 
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"three" => 3, 

"seventeen" => 17 

); 

 

foreach ($a as $k => $v) { 

echo $a[$k] .'=>'. $v .'<br>'; 

} 

?> 

 

 

 .هاي باال دقت کنید هاي مختلف تعریف کردن آرایه در مثال به نحوه

 

 ایجاد قسمت ورود اعضا .4-15

این بخش ممکن است بخش . کنند ها بخشی را محدود به کاربران خاصی می امروز اکثر سایت

هاي اینچنین قابل تغییر است،  ایت و یا قسمتمدیریت سایت که از طریق آن اطالعات و یا اخبار س

ها بعد از مشخص شدن هویت کاربر از  این قسمت. باشد و یا بخش اطالعات خاص براي یک کاربر

 .طریق ورود به قسمت کاربري امکان نمایش داده شدن را دارند

 . است پذیر عموما تعیین هویت کاربران در اینترنت از طریق یک شناسه و کلمه عبور امکان
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با دو فیلد شناسه کاربر    HTMLفرم یک براي ایجاد این قسمت از سایت الزم است ابتدا 

 .و کلمه عبور ایجاد کنیم

 

 صفحه ورود :4-4 شکل

 

 

 if شرط 

براي اینکار . ها را با مقادیر از قبل مشخص شده تطابق دهیم پس از دریافت الزم است تا آن 

 .درنظر بگیریمابتدا یک شناسه کاربر و یک کلمه عبور 

 .کنیم مطابق زیر استفاده می ifبراي مقایسه دو مقدار از دستور 

 

if ( شرط  ) 

{ 

.شوند دستوراتی که در صورت برقرار بودن شرط اجرا می   
} 

else  

{ 

.شوند دستوراتی که در صورت برقرار نبودن شرط اجرا می   
} 
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اگر نخواهیم . کند ا هم مقایسه میهاي جدول زیر ب دو مقدار را با یکی از عالمت ifقسمت شرط 

 .نیست elseعملی در صورت انجام نشدن شرط انجام شود نیازي به نوشتن قسمت 

 

 PHPاي  عملگرهاي مقایسه :3-4 جدول

 كاربرد توضيحات عملگر

 a==$b$ برابري مقدار دو متغیر ==

 a===$b$ برابري مقدار و نوع دو متغیر ===

 a!=$b$ نابرابري متغیر =!

 a!==$b$ بري مقدار و نوع دو متغیرنابرا ==!

 a>$b$ تر است بزرگ <

 a<$b$ تر است کوچک >

 a>=$b$ تر مساوي است بزرگ =<

 a<=$b$ تر مساوي است کوچک =>

 

 .ها آمده است در زیر چند نمونه از شرط. توانند نام یک متغیر باشند هر کدام از این دو مقدار می

$a==3 

$a==$b 

1==1 

$_GET['username']=='ali' 

ها در صورتی که یک شرط غلط بود، شرط دیگري بررسی  ifاین امکان وجود دارد تا با ترکیب 

 .کنیم براي این کار از ساختار نوشتاري زیر استفاده می. شود
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 .هاي عملیات منطقی زیر را نیز انجام داد همچنین این امکان وجود دارد که بر روي این شرط

 

 PHPعملگرهاي منطقی  :6-4 جدول

 كاربرد وضيحاتت نام عملگر

! NOT "منطقی "مخالف  ($a != $b) 

|| OR "منطقی "یا ($a==3 ||$b == 2) 

&& AND "منطقی "و ($a < 10 && $a > 1) 

 

&&توان از عملگر  با توجه به توضیح باال براي کنترل چند شرط به صورت همزمان می
بین   3

 .ها استفاده کرد آن شرط

                                                 
38 AND 

if ( 9شرط  ) 

{ 

.شوند اجرا می 9دستوراتی که در صورت برقرار بودن شرط   
} 

else if ( 1شرط  ) 

{ 

.شوند اجرا می 1و برقرار بودن شرط  9ت برقرار نبودن شرطدستوراتی که در صور   
}  

else 

{ 

.شوند اجرا می 1و برقرار نبودن شرط  9دستوراتی که در صورت برقرار نبودن شرط   
} 
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در این صفحه کنترل کنید در صورتی . یافتی ایجاد کنیدحال براي تمرین قبل، صفحه در

برابر بودند، ( 123و  webook)که نام کاربري و کلمه عبور با عباراتی از پیش تعیین شده 

ها تطابق  به رنگ سبز و در صورتی که هر کدام از آن "خوش آمدید وبوککاربر "عبارت 

 .به رنگ قرمز نمایش داده شود "بوربروز خطا در نام کاربر و یا کلمه ع"نداشت، عبارت 

  تکمیل قسمت ورود اعضا .4-16

ها این امکان وجود دارد تا کاربر کلمه عبور خود را تغییر دهد و یا  دانیم که در سایت می

پس کنترل نام کاربري و کلمه عبور در کد برنامه به صورت ثابت . هاي جدید به وجود آورد کاربر

ی که کنترل نام کاربر و کلمه عبور به صورت باال باشد قابلیت در صورت. رسد اصولی به نظر نمی

شود و این عمال انجام این کارها  پذیر می تغییر و اضافه کردن کاربران جدید صرفا با تغییر کد امکان

 .سازد را از طریق صفحات وب غیر ممکن می

بري و کلمه عبور را براي کامل کردن قسمت ورود اعضا الزم است تا اطالعات مربوط به نام کار

از درون کد خارج کرد و از برنامه را طوري بازنویسی کنیم تا نام کاربري و کلمه عبور با اطالعاتی 

 .خارج از صفحه بررسی شده و مطابق داده شوند

 

 ايجاد يك فايل حاوي اطالعات 

اند را در آن  هاز هم جدا شد ,را باز کنید و یک نام کاربري و کلمه عبور که با  Notepadبرنامه 

 .آن را ذخیره کنید Save، گزینه  Fileبنویسید و از طریق منوي 
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را  Encodingکنید، نوع  توجه داشته باشید که در صورتی که از حروف فارسی استفاده می

 .قرار دهید UTF-8قبل از ذخیره سازي بر روي 

 

 دسترسي به فايل 

 fopenتابعی به نام  PHPبراي این کار در . ل شویمبراي دسترسی به فایل ابتدا باید به فایل متص

 .وجود دارد

 

با استفاده از این تابع فایلی که آدرس آن مشخص شده است باز شده و اطالعات مربوط به باز 

 .دهیم قرار می $fileدر این کتاب نام این متغیر را . گیرد شدن آن درون متغیر قرار می

بازگردانده  file$به متغیر  falseدر صورتی که خطایی در باز شدن فایل صورت گیرد، مقدار 

 .شود می

 

شود و نه بر روي کامپیوتر بازدید کننده و  دقت کنید که این فایل بر روي سرور باز می

 ;( 'نحوه باز کردن' , 'آدرس فایل') fopen = متغیر$
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 .به صورت مطلق و یا نسبی باشد HTMLتواند مطابق فصل  آدرس فایل می

شامل محتویات فایل نیست و صرفا اطالعات  file$نین توجه داشته باشید که همچ

 .مربوط به باز شدن فایل را در خود جاي داده است

 

اي از نحوه باز شدن فایل ارائه  در جدول خالصه. توان به منظورهاي مختلفی باز کرد فایل را می

 .شده است

 ()fopenهاي باز شدن فایل در تابع  لیست نحوه :7-4 جدول

 توضيحات نحوه

'r'
39

 .گیرد گر در ابتداي فایل قرار می اشاره. باز کردن فایل براي خواندن 

'r+' گیرد گر در ابتداي فایل قرار می اشاره. باز کردن فایل براي خواندن و نوشتن. 

'w'
40

 
. شود میگیرد و اطالعات قبلی فایل پاك  گر در ابتداي فایل قرار می اشاره. باز کردن فایل براي نوشتن

 .شود هاي الزم فایل ایجاد می در صورت عدم وجود فایل در صورت داشتن دسترسی

'w+' 
گیرد و اطالعات قبلی فایل پاك  گر در ابتداي فایل قرار می اشاره. باز کردن فایل براي خواندن و نوشتن

 .ودش هاي الزم فایل ایجاد می در صورت عدم وجود فایل در صورت داشتن دسترسی. شود می

'a'
41

 
در صورت عدم وجود فایل در . گیرد گر در انتهاي فایل قرار می اشاره. باز کردن فایل براي نوشتن

 .شود هاي الزم فایل ایجاد می صورت داشتن دسترسی

'a+' 
در صورت عدم وجود . گیرد گر در انتهاي فایل قرار می اشاره. باز کردن فایل براي خواندن و نوشتن

 .شود هاي الزم فایل ایجاد می شتن دسترسیفایل در صورت دا

 

 خواندن از فايل 

                                                 
39 Read 
40 Write 
41 Append 
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این تابع یک خط از فایل را خوانده و در . کنیم استفاده می ()fgetsبراي خواندن از فایل، از تابع 

. عنوان ورودي این تابع قرار دارد به file$متغیر باز شدن فایل . دهد متغیر مشخص شده قرار می

توان یک حداکثر  اري نیز براي این تابع وجود دارد که به وسیله آن میهمچنین یک ورودي اختی

 .طول بر حسب بایت براي آن خط درنظر گرفت

 

 .شود هاي بعدي فایل خوانده شده و درون متغیر ریخته می با تکرار این خط به ترتیب خط

 

 نوشتن بر روي فايل 

. نویسد این تابع یک رشته را بر روي فایل می. توان بر روي فایل نوشت می ()fputsتوسط تابع 

داراي یک  ()fputs. باز شده باشد ()fopenقبل از استفاده از این تابع فایل باید توسط  ()fgetsمانند 

خواهیم بر روي فایل بنویسیم و یک ورودي  اي که می و ورودي دوم رشته file$ورودي که همان 

اي را که قرار است در فایل نوشته شود را  توان طول رشته توسط ورودي سوم می. باشد یاختیاري م

 .محدود کرد

 

 

 .توان از دستور زیر استفاده کرد براي رفتن به ابتداي خط بعد در زمان نوشتن در فایل، می

,] fgets ( $file = متغیر$ طول  ] ); 

fputs ( $file, رشته [, طول  ] ); 
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fputs ( $file, '\r\n' ); 

 

 بستن فايل 

متغیر که فایل را با آن باز کردیم . بندیم فایل را می ()fcloseم کار با فایل توسط تابع بعد از اتما

 .شود به عنوان ورودي این تابع تعیین می

 مشخص كننده انتهاي فايل 

. رسیم خوانیم، الزم است تا بدانیم چه زمانی به انتهاي فایل می وقتی فایلی را خط به خط می

گرداند به این معنی  رو برمی trueمقدار این تابع زمانی که  ،وجود دارد ()feofتابعی به نام  PHPدر 

بیشتر  تابعدر بخش بعدي با نحوه استفاده از این . است که آخرین خط فایل خوانده شده است

 .آشنا خواهید شد

 

 

ارنده تعداد بازدید ایجاد با استفاده از توضیحات این بخش براي وب سایت خود یک شم

 .به این صورت که بعد از هر بار دیده شدن سایت شما، یک واحد به آن افزوده شود. کنید

fclose ( $file ); 

feof ( $file ) 
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 صفحه شمارنده :3-4 شکل

 

 

 ها توابعي براي كار با رشته 

. اي در این زمینه وجود دارند توابع گسترده PHPها در زبان  با توجه به استفاده زیاد از رشته

در این بخش تعدادي از این . ها اعمال کرد توان عملیات دلخواه را بر روي رشته توسط این توابع می

 .شوند توابع معرفی می

 strlen( ) 

این تابع به صورت زیر . گرداند باز می integerاین تابع طول یک رشته را به صورت یک متغیر 

 .شود استفاده می

 

 

 substr () 

strlen( رشته ) 
 

<?php 

$str = 'abcdef'; 

echo strlen($str); // 6 

 

$str = ' ab cd '; 

echo strlen($str); // 7 

?> 
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استفاده از این تابع به این صورت . کند این تابع امکان جدا کردن جزئی از یک رشته ایجاد می

. کنیم کنیم و بعد محل شروع را با یک عدد معین می است که در ورودي یک رشته را مشخص می

در صورت . توانیم طول رشته جدا شده را نیز مشخص کنیم اختیاري میبه عنوان یک ورودي 

 .شود مشخص نکردن طول رشته، نتیجه تا انتهاي رشته جدا می

 

 

اگر مقدار منفی به عنوان محل شروع مشخص شود به این معنی است که طول رشته با 

به عبارت دیگر محل شروع از . شود این عدد جمع شده و محل شروع این عدد مشخص می

 .شخص شده استانتها م

در صورتی که طول با عدد منفی مشخص شود، به این معنی است محل انتهاي رشته 

به عبارت دیگر طول رشته از انتها . عبارتست از طول رشته بعالوه طول منفی مشخص شده

substr( رشته , محل شروع   ( [طول,] 

 

<?php 

echo substr('abcdef', 1);      // bcdef 

echo substr('abcdef', 1, 3);   // bcd 

echo substr('abcdef', 0, 4);   // abcd 

echo substr('abcdef', 0, 8);   // abcdef 

echo substr('abcdef', -1, 1);  // f 

echo substr('abcdef', -1);     // f 

echo substr('abcdef', -2);     // ef 

echo substr('abcdef', -3, 1);  // d 

echo substr('abcdef', 0, -1);  // abcde 

echo substr('abcdef', 2, -1);  // cde 

echo substr('abcdef', 4, -4);  //  

echo substr('abcdef', -3, -1); // de 

?> 
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 .شود مشخص می

 

 strpos() 

ن کار از تابع اي دیگر پیدا کنیم، براي ای ممکن است بخواهیم محل شروع یک رشته را در رشته

strpos() اي است که  ورودي اول این تابع رشته اصلی است و ورودي دوم رشته. کنیم استفاده می

 .قصد پیدا کردن آن را در رشته اصلی داریم

شود را نیز  توان محلی را که جستجو از آنجا شروع می به عنوان یک پارامتر اختیاري می

 .مشخص کرد

strpos( رشته اصلی , رشته    ( [محل شروع,] 

 

<?php 

$mystring = 'abcdef abcdef'; 

$findme = 'a'; 

$pos = strpos($mystring, $findme);     // 0 

 

$pos = strpos($mystring, $findme, 1);  // 7 

?> 

 

 

توجه داشته باشید که شماره اولین کاراکتر رشته صفر است و همچنین دقت کنید که 

 .شود بازگردانده می falseر رشته اصلی پیدا نشد، مقدار در صورتی که رشته دوم د
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 strstr() 

اما خروجی آن یک عدد . کند یک رشته را در رشته دیگر جستجو می ()strposاین تابع مانند 

 .شود نیست بلکه رشته اصلی از محل وقوع رشته دوم تا انتها جدا می

strstr(رشته , رشته اصلی ) 
 

<?php 

$email = 'user@example.com'; 

$domain = strstr($email, '@'); // @example.com 

?> 

 .باشد داراي پارامتر اختیاري براي شروع از محل دیگري نمی ()strstrتوجه داشته باشید که 

 

 explode() 

توان یک رشته را با یک جدا کننده به یک آرایه که اجزاي آن  می ()explodeتوسط تابع 

این تابع داراي یک ورودي اختیاري با عنوان حد . اصلی هستند تبدیل نمودهایی از رشته  قسمت

 .کند کند را مشخص می ایجاد می ()explodeهایی  است که حداکثر قسمت

explode( '[حد,] ' رشته ', 'جداکننده  ) 
 

<?php 

$str = 'one|two|three|four'; 

$a = explode('|', $str); 

$b = explode('|', $str, 2); 

?> 

/* 

 :داراي چهار خانه با مقادیر زیر است aآرایه 
$a[0] => one 

$a[1] => two 

$a[2] => three 

$a[3] => four 

 :داري دو خانه با مقادیر زیر است bآرایه 
$b[0] => one 

$b[1] => two|three|four 

*/ 
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 implode() 

ه را به وسیله یک چسباننده هاي یک آرای کند و خانه عمل می ()explodeاین تابع دقیقا برعکس 

 .آورد به هم پیوند داده و یک رشته به وجود می

implode( 'آرایه  , 'چسباننده ) 
 

<?php 

$array = array('lastname', 'email', 'phone'); 

$comma_separated = implode(",", $array); 

 

echo $comma_separated; // lastname,email,phone 

?> 

 

 

استفاده از اطالعات به دست آمده در این بخش، فایل کنترل شناسه کاربري و حال با 

اي بازنویسی کنید که این دو را با محتویات فایل که به صورت  کلمه عبور را به گونه

webook   است مقایسه کند 123و. 

 

 

. کنیدتوانید قسمت تغییر کلمه عبور را براي سایت خود ایجاد  به عنوان تمرین بیشتر می
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 .توجه داشته باشید که اطالعات ورود را درون فایل ذخیره کنید

 whileحلقه  

 whileدر حلقه . شود براي ایجاد یک حلقه تا زمان برقراري یک شرط استفاده می whileدستور 

 .شوند گیرند، تا زمانی که شرط حلقه برقرار است تکرار می دستوراتی که درون این حلقه قرار می

 .هم قابل استفاده است whileبرقرار است، در شرط  ifوانینی که براي شرط تمامی ق

while( شرط ) 

{ 

 دستورات تکرار شونده
} 

 

<?php 

$i = 1; 

while ($i <= 10) { 

echo $i++; 

?> 

توانیم به سطرهاي  قرار دهیم، می whileرا درون  ()fgetsحال اگر بعد از باز کردن فایل دستور 

براي این کار الزم است تا مشخص کنیم تا چند سطر امکان . سترسی پیدا کنیممختلف یک فایل د

براي (. یا به عبارت دیگر مشخص کنیم که فایل چند سطر اطالعات دارد)خواندن از فایل را داریم 

شرط به این معنی است که . کنیم استفاده می  ()feof از مقدار برعکس تابع whileاین کار در شرط 

 !ه انتهاي فایل نشده بودتا موقعی ک

 

 .دهد کد زیر تمامی خطوط یک فایل را خوانده و در صفحه نمایش می
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<?php 

$filename="file.txt ";  

$file=fopen($filename,"r"); 
if ($file) 

{ 

 while (!feof($file)) 

{ 

  $line = fgets($file); 

  echo $line.'<br>'; 

 { 

{ 
?> 

 

 

 

اي تغییر دهید که اطالعات  از بخش باال، صفحه ورود اعضا را به گونههاي خود  با دانسته

شناسه کاربر و کلمه عبور را با لیستی درون یک فایل که در هر خط آن یک شناسه کاربر و 

 .یک کلمه عبور وجود دارد تطابق دهد

درصورتی که شناسه کاربر و کلمه عبور منطبق در لیست پیدا شد پیغام ورود و در غیر 

 .اینصورت پیام خطا دهد
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 ایجاد فرم ثبت نام .4-17

با توجه به اینکه سایت شما قسمت ورود اعضا دارد، الزم است قسمتی ایجاد کنید تا کاربران 

در ابتدا باید مشخص کنیم که چه اطالعاتی الزم است تا براي . جدید نیز بتوانند ثبت نام کنند

 .ثبت نام از کاربر گرفته شود

راي بخش گرفتن اطالعاتی چون نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل، تاریخ تولد و ها دا معموال فرم

 .گیریم براي ثبت نام در نظر می زیربراي مثال فرمی مطابق . باشند اطالعاتی اینچنین می

 عکس

 .خود ایجاد کنید HTMLهاي اولیه را طبق اطالعات  قسمت

ولی . انتخاب نوشته شود  39قسمت روز،  براي قسمت تاریخ تولد این امکان وجود دارد که براي

 .تر است ساده PHPایجاد این قسمت توسط حلقه 

 

 forحلقه  

حلقه با یک مقدار اولیه شروع شده و تا زمانی . شود براي ایجاد یک حلقه استفاده می forدستور 

ال مقدار که معمو)یابد و در هر مرحله دستور انتهایی حلقه  که شرط حلقه برقرار باشد ادامه می

 .شوند و دستورات درون حلقه اجرا می( تغییر شمارنده حلقه است

for(شرط پایان حلقه ; مقدار اولیه ; دستور حلقه   ) 

{ 

 دستورات تکرار شونده
} 
 

<?php 

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) { 

echo $i.'<br>'; 

} 

?> 
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 .کامل کنید حال با استفاده از توضیح فوق، قسمت روز و ماه فرم ثبت نام را

 date() 

فرض وجود دارد که بوسیله آن امکان خواندن  به صورت پیش ()dateتابعی به نام  PHPدر 

اي است که به وسیله  داراي ورودي ()dateتابع . اطالعات مربوط به تاریخ و ساعت سرور وجود دارد

 .شود آن فرمت خروجی ساعت و تاریخ مشخص می

 مقادير مثال توضيحات كاراكتر

d 31تا  01از  .مشخص کننده شماره روز در ماه به صورت کاراکتر دوتایی 

j 31تا  1از  .مشخص کننده شماره روز در ماه 

m 12تا  01از  .مشخص کننده شماره ماه به صورت کاراکتر دوتایی 

n 12تا  1از  .مشخص کننده شماره ماه 

L مشخص کننده سال کبیسه. 
 کبیسه 1مقدار 

 عادي 0مقدار 

Y 2011 .شماره چهار رقمی سال 

y 08 .شماره دو رقمی سال 

h  12تا  00از  .ساعته به صورت کاراکتر دوتایی 91ساعت 

g  12تا  0از  .ساعته 91ساعت 

i 59تا  00از  .دقیقه به صورت کاراکتر دوتایی 

s 59تا  00از  .ثانیه به صورت کاراکتر دوتایی 

 

 

دهد  این امکان را به شما می PHPعت در کشورهاي مختلف، با توجه به وجود اختالف سا

ها را بر  خواهید زمان فرضی را که می اختالف زمان پیش ()dateتا قبل از استفاده از تابع 



 

951 

 .حسب آن به دست آورید، تعیین کنید

فرض از  تنظیم زمان پیش. با مرجع زمان دارد 3:30+براي مثال ایران اختالف زمان 

 .پذیر است امکانطریق کد زیر 

date_default_timezone_set ('Iran'); 
 

 .همچنین شما میتوانید کارکترهاي جدا کننده تاریخ را در ورودي آن مشخص کنید

 .ها توجه کنید براي بهتر متوجه شدن این موضوع به مثال

 

 
<?php 

 
date_default_timezone_set ('Iran'); 

 
:ار استفرض کنید تاریخ امروز بدین قر //  
// March 10th, 2001, 5:16:18 pm 

 
$today = date("m.d.y");       // 03.10.01 
$today = date("j, n, Y");     // 10, 3, 2001 
$today = date("Ymd");         // 20010310 
$today = date('\i\t \i\s \t\h\e jS \d\a\y.');  

                              // It is the 10th day. 
$today = date('H:m:s \m \i\s\ \m\o\n\t\h'); // 17:03:17 m is month 
$today = date("H:i:s");       // 17:16:17 
?> 
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 ها جدید سایت افزودن قسمت .4-18

هاي جدید سایت را در این فصل طراحی کردید، حال الزم است تا این  با توجه به اینکه قسمت

 .ی که قبل از این فصل طراحی کرده بودید، اضافه کنیدها را به صفحات قسمت

 ()includeدستور  

نوشته باشیم و الزم است آن را در یک  PHPگاهی ممکن است ما تکه کدي را در یک صفحه 

مثال ما در این فصل یک صفحه براي فرم ورود اعضا نوشتیم و . صفحه دیگر عینا استفاده کنیم

توان محتواي آن را کپی کرده و در کد  براي اینکار می. ضافه کنیمبخواهیم آن را در صفحه خانه ا

ولی زمانی که الزم باشد تغییري در آن فرم ایجاد کنیم، باید تمام آن کدها . صفحه خانه اضافه کرد

 .ها را اصالح کنیم را در صفحات مختلفی که استفاده کردیم، پیدا کرده و آن

PHP  توسط دستورinclude دهد که محتویات یک فایل را درون فایل  ا به ما میاین امکان ر

 .کنیم 21دیگر فراخوان

ذخیره کرده باشیم براي  login.phpبه عنوان مثال اگر قسمت ورود اعضا را در فایلی به نام 

 .کافیست کد زیر را در قسمت مربوطه خانه اضافه کنید index.phpاضافه کردن آن به صفحه 

 

 

را نیاز داشته باشیم و این دو  file2.phpو  file1.phpگاهی ممکن است ما در کد خود دو فایل 

فراخوان شده  file1.phpخود در  file2.phpحال ممکن است . کنیم includeفایل را در کد خود 

از دستور  هاي مجدد میتوان براي جلوگیري در فراخوان. باشد و این براي برنامه مشکل ایجاد کند

include_once استفاده کنیم. 

                                                 
42 Load 

<?php 
include 'login.php'; 

?> 
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<?php 
include 'file1.php'; 

Include_once 'file2.php'; 

?> 

فراخوان شده باشد، دیگر مجددا صدا زده  file1.phpدر  file2.phpدر این صورت در صورتی که 

 .شود نمی

 

 23توضیحات

، یعنی پردازشگر ی ندارندتوضیحات بخشی از کد هستند که براي کامپیوتر هیچ مفهوم

-اید ندارد و از روي آن رد میکه شما در بخش توضیحات خود چه نوشتهکاري به این کد،

توان می PHPتوضیحات را در . ها استي انساني توضیحات، براي استفادهتنها فایده. شود

 :طریق مشخص کرد 3به 

//Hello!I’macomment! 

#Hello!I’macommenttoo! 

/* Hello!I’manothercomment!*/ 

از ( /*…*/)نوع سوم . کنندتا آخر خط را به توضیح تبدیل می( #و  //)دو نوع اول 

 .کندرا به توضیح تبدیل می( که لزومی ندارد در همان خط باشد) /*تا رسیدن به  */ابتداي 

 

                                                 
43 Comments 
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  PHPتوابع در  .4-19

  .شوندمشخص می functionبا دستور  PHPتوابع در 

 

 ”123Hello!456“: شوداجراي برنامه باال منجر به تولید این خروجی می

ایم که کار این تعریف کرده(  ( )با استفاده از )گیرد را به عنوان تابعی که ورودي نمی fابتدا تابع 

 22، این تابع را فراخوانیechoسپس بین دو . ”!Hello“یسد تابع این است که روي صفحه بنو

 .ایم کرده

رهاي ینجا مد نظر داشته باشید که متغیتنها این نکته را در ا. گرفتن ورودي در توابع آسان است

 .ورودي نوع ندارند و فقط باید تعریف شوند

                                                 
44 Call 

<?php 

function f() { 

    echo “Hello!”; 

} 

echo 123; 

f(); 

echo 456; 

?> 
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 :خروجی برنامه باال به این شکل خواهد بود

No! 

Yes! 

No! 

Yes! 

و اگر نبودند  !Yesنویسد گیرد، اگر با هم برابر بودند میاین است که دو ورودي می fکار تابع 

-گفته fبینید، در تعریف تابع طور که میهمان. رودو در انتها به ابتداي خط بعد می !Noنویسد می

و )سپس این تابع را سه بار با مقادیر مختلف (.  (x, $y$)با )گیرد ایم که این تابع دو ورودي می

 .ایمفراخوانی کرده( boolو  stringو  int: انواع مختلف

و دیگري میان  ‘هاي آن یکی میان عالمت نامه با وجودي که وروديچرا خروجی دوم بر: سؤال

 بود؟ ”!Yes“آمده بودند،  “

 با هم برابر هستند؟ falseو  0بود؟ مگر دو مقدار  ”!Yes“چرا آخرین خروجی این برنامه : سؤال

<?php 

function f($x, $y) { 

    if ($x == $y) 

        echo “Yes!”; 

    else 

        echo “No!”; 

    echo “\n”; 

} 

 

f(10, 20); 

f(“abc”, ‘abc’); 

f(100, true); 

f(0, false); 

?> 
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که یک ص کردن اینبراي مشخ. مقدار برگشتی نداشتند ایم،توابعی که تا به حال تعریف کرده

تواند ، میPHPدر  توابعدر واقع . دهیمتابع مقدار برگشتی دارد، هیچ تغییري در تعریف تابع نمی

اي نداشته داشته باشد، یا هیچ مقدار برگشتی( از انواع مختلف یاز هر نوعی، حت)مقدار برگشتی 

 .شودص میمشخ returnمقدار برگشتی یک تابع با دستور . باشد

گرداند، مشاهده ها را برمیضرب آنرا که دو ورودي گرفته و حاصل توانید تابعیدر زیر می

  .کنید

 

براي اینکه بیشتر با مفهوم توابع و امکانات آن آشنا شوید، در ادامه دو تعریف تابع براي 

 .آمده است var_dumpدد و ي فاکتوریل یک عمحاسبه

<?php 

function f($x, $y) { 

    return $x * $y; 

} 

echo f(10, 5); // جهینت : 50 
?> 
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 PHPدر  45نشست .4-21

که به طور منطقی بررسی نام کاربري و اینمبنی بر  آیدسؤالی پیش میحال در ادامه 

پس از این بررسی . ي عبور فقط یک بار به هنگام ورود کاربر به سایت باید انجام بگیردکلمه

ها، چگونه در صفحات دیگر سایت بفهمیم که این کاربر قبالً وارد و در صورت صحّت ورودي

                                                 
45 Session 

<?php 

function fact($n) { 

    $r = 1; 

    for($i = $n; $i > 1; $i--) 

        $r = $r * $i; 

    return $r; 

} 

?> 
<?php 

function my_var_dump($v) { 

    if (is_array($v)) { 

        echo “array {\n”; 

        foreach ($v as $k => $n) { 

            echo “[$k]=>”.gettype($n).“($n)\n”; 

        } // foreach 

        echo “}\n”; 

    } // if 

    else // ه نباشدیک آرای ير ورودیّکه متغ یدر صورت  

        echo gettype($v).“($v)\n”; 

} // function 

?> 
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در واقع مشکل ( ربر قبلی است؟یعنی از کجا بفهمیم این کاربر، همان کا)سایت شده است؟ 

، یک پروتکل بدون (HTTPیعنی )ي ما شود که پروتکل مورد استفادهجا ناشی میاز این

یعنی (. کندکه حالت خود را حفظ می FTPدر مقایسه با پروتکلی مانند )باشد می 23حالت

ر مرورگر، طور که تا به حال دیدید، با هر بار کلیک کردن کاربر بر روي یک لینک دهمان

هاي قبلی به سرور وب فرستاده یک درخواست جدید و بدون هیچ ارتباطی با درخواست

که در یکی از ) ؟حال سرور چگونه بفهمد که این شخص، همان شخص قبلی است. 21شود می

 (بود هاي قبلی وارد سایت شدهدرخواست

دستگاه  IPدرس پاسخی که ممکن است ابتدا به نظر شما برسد، تشخیص کاربر از روي آ

مشکلی که این روش دارد، این است که هیچ تضمینی براي این  .ي درخواست استفرستنده

یعنی ممکن است در یک شبکه . استفاده کند وجود ندارد IPکه فقط یک نفر از هر آدرس 

داشته باشد و از  IPچندین دستگاه قرار داشته باشند، اما کل این شبکه فقط یک آدرس 

پس از طریق . ها به اشتراك بگذاردرا بین این دستگاه IPاین یک آدرس  NAT22طریق 

 .توان کاربر را شناختنمی IPآدرس 

به این . ها استراه حلّی که براي حل این مشکل ارائه شده است، استفاده از نشست

کنیم و به آن یک شناسه صورت که یک نشست مربوط به هر کاربر بر روي سرور ذخیره می

دهیم و کاربر در هر سپس این شناسه را در اختیار کاربر قرار می. دهیممی اختصاص

کند و در نتیجه سرور کاربر را خواهد درخواست، این شناسه را براي سرور وب ارسال می

                                                 
46 State-less 

شود و تمامی عملیات و سرور برقرار می clientیک اتصال دائمی بین  FTPآید؟ زیرا در این مشکل پیش نمی FTPبه نظر شما چرا در  21

 .جا براي هر درخواست، یک اتصال جدید باید برقرار شوددر این اما. شوداز طریق این اتصال انجام می
48 Network Address Translation 
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 21.شناخت

 :کنیماستفاده می ()session_startاز تابع  PHPبراي شروع یک نشست در 

bool session_start ( void ) 

به عنوان محل  SESSION_$توانید از متغیر صدا زدن این تابع در برنامه، می پس از

این آرایه مانند متغیّر . هاي نشست به صورت یک آرایه استفاده کنیدسازي دادهذخیره

$GLOBALS کند، یعنی کلید آرایه برابر نام در مورد متغیّرهاي سراسري برنامه عمل می

تر شدن موضوع، به یک براي روشن. باشدبر مقدار آن متغیّر میمتغیّر، و مقدار آن خانه برا

اي بسازیم که تعداد دفعات دیده شدن آن خواهیم صفحهفرض کنید می. مثال توجّه کنید

و هر بار این عدد را براي  9یعنی بار اوّل بنویسد )توسط یک کاربر خاص را نمایش دهد 

تعداد دفعات دیده شدن صفحه را در یک  براي این منظور(. کاربر یکی زیاد کند همین

دقّت کنید که بار اوّل )کنیم دهیم و آن را چاپ میدر نشست قرار می countمتغیر به نام 

 (اوّل همین است ifدلیل استفاده از . در نشست وجود ندارد countمتغیر 

<?php 

session_start(); 
if (empty($_SESSION[‘count’])) 

    $_SESSION[‘count’] = 1; 
else 

    $_SESSION[‘count’]++; 

?> 

Hello! You have seen this page <?php echo $_SESSION[‘count’]; ?> times! 
 

حافظت ي ورود به سیستم و باقی صفحات مخواهیم صفحهحال با استفاده از نشست، می

 .شده را بازنویسی کنیم

                                                 
ها، به پیوست ي کوکیتر دربارهبراي توضیح بیش. کنداستفاده می Cookieها، از موجوداتی به نام سازي نشستبراي پیاده PHPزبان  21

 .دکوکی مراجعه کنی
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<?php 

$u = $_GET[“username”]; 

$p = $_GET[“password”]; 

... 
// 3) Execute SELECT query 
$query = "SELECT * FROM `tblUsers` WHERE `UserName`=‘$u’ AND 

`Password`=‘$p’;"; 

$result = mysql_query($query); 

if ($result === false) { 

    echo mysql_error(); 

    mysql_close($link); 

    exit; 

} 
// 4) Fetch result(s) 

$row = mysql_fetch_assoc($result); 

if ($row === false) { 

    echo “Access denied”; 

} 

else { 

    session_start(); 

    $_SESSION[‘loggedIn’] = true; 

    echo “Hello ”.$row[“FirstName”].“!”; 

} 
// 5) Disconnect 

mysql_close($link); 

?> 

ت صحیح وارد کند، یک نشست براي او ایجاد شده و مقدار متغیر اگر کاربر اطالعا

loggedIn  در این نشست برابرtrue ي محافظت شده به کمک حال یک صفحه. شودمی

  .سازیممتغیر درون نشست می

<?php 

session_start(); 

if (!isset($_SESSION[‘loggedIn’]) || ($_SESSION[‘loggedIn’] !== true)) 

{ 

    die(‘Access denied.’); 

} 

… 

?> 
 

 





 

 

 

 MySQLبرنامه نویسی  .3

 فصل پنجم
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 MySQLبرنامه نویسی  .5

  رسی اجزای تشکیل دهنده ی یك بانك اطالعاتیبر .5-1

الزم است نکات کلی در مورد بانک اطالعاتی را بدانید و با آن ها  MySQL قبل از شروع کار با

ها را به صورت منظم و جزء بانک اطالعاتی یک سیستم نگهداري داده هاست که داده . آشنا شوید

یعنی در واقع یک بانک اطالعاتی مجموعه اي از داده هاي زیاد و یا . به جزء دسته بندي می کند

به طور کلی در یک بانک اطالعاتی ما با سه بخش زیر سرو . کم را براي شما سازماندهی می کند

 .جدول ها ، رکوردها و فیلدها: کار داریم 

انک اطالعاتی مجموعه اي از داده هاي دسته بندي شده و مرتبط با آن هر جدول در ب : جدول

اما نام گذاري این . بانک اطالعاتی هستند که در واحدي مجزا به نام جدول نگهداري می شوند

مجموعه به نام جدول به آن خاطر است که داده هاي شما به صورت سطر و ستون ها دسته بندي 

نید مجموعه اي از سطر و ستون ها در دنیاي خارج از کامپیوتر نیز می شوند و همان طور که می دا

 .جدول نامیده می شوند

 سن نام خانوادگي نام

 93 علوي علی

 95 احمدي فاطمه

 

 

رکوردها در واقع همان سطرهاي جدول را تشکیل می دهند که جزیی از  : ركوردها يا سطرها
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رکوردها شامل اطالعات ( نک اطالعاتی می باشدکه جدول نیز خود جزیی از با. )جدول می باشند

می باشند که ارتباط نزدیکی به هم دارند و همدیگر را ... مرتبط به هم در مورد یک فرد شی و یا 

 .کامل می کنند

 

دقت کنید . هر سطر از جدول ها نیز از بخش هاي کوچکی به نام فیلد تشکیل شده است :فيلدها

 .گیریدکه فیلد را با ستون اشتباه ن

پرس و جو یک سوال و یا درخواست . پرس و جو یک سوال و یا درخواست است  :36پرس و جو

 .توانیم اطالعات الزم را درون پایگاه داده جستجو کنیم توسط آن می  است

 .اي از دستور پرس و جو به صورت زیر است نمونه

SELECT LastName FROM Persons 

 

 نحوه اتصال به پایگاه داده .5-2

 یگداه اتصدال بده پا   یدک  یدبا ید،کن یداپ یداده دسترس یگاهپابخواهید به اطالعات  ینکهاز اقبل 

و به صورت زیدر    ()MYSQL_CONNECTبا تابع اتصال ینا ،PHP با استفاده از .یدکن یجادداده ا

 .شود یانجام م

mysql_connect(servername,username,password); 

 

اطالعات الزم براي دسترسی را به جاي سه قسدمت مشدخص    براي استفاده از دستور فوق باید

 .شده از میزبان وارد کرد

                                                 
50 Query 
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 داده به پایگاه و قطع سطح نحوه اتصال

<?php 

 $con = mysql_connect("localhost","ali","pass"); 

 if (!$con) 

   { 
   die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

   } 
  
// some code 

mysql_close($con); 
?> 

 

 

 نحوه ايجاد جدول در پايگاه داده

بدراي  . هداي الزم را در آن ایجداد کندیم    جدولداده الزم است تا در ابتدا  براي استفاده از پایگاه

 .کنیم ایجاد جدول از دستور زیر استفاده می

 ) 

CREATE TABLE table_name 

 ( 
 column_name1 data_type, 

 column_name2 data_type, 

 column_name3 data_type, 

 .... 
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بنویسیم به  صورت زیر ایجاد  PHPدر صورتی که بخواهیم ایجاد آن را به صورت کد کامل در 

 .شود می

 

 داده یگاهجدول در پا یجادنحوه ا

<?php 

 $con = mysql_connect("localhost","ali","pass"); 

 if (!$con) 

   { 
   die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

   } 
  
// Create database 

 if (mysql_query("CREATE DATABASE my_db",$con)) 

   { 
   echo "Database created"; 

   } 
 else 

   { 
   echo "Error creating database: " . mysql_error(); 

   } 
  
// Create table 

 mysql_select_db("my_db", $con); 

 $sql = "CREATE TABLE Persons 

 ( 
 FirstName varchar(15), 

 LastName varchar(15), 

 Age int 

 )"; 
 

// Execute query 

 mysql_query($sql,$con); 
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mysql_close($con); 

 ?> 

 

 

داده  براي ایجداد و مددیریت پایگداه    PhpMyAdminافزارهاي رایجی مثل  از نرم امروزه بیشترالبته 

 .شود ه میاستفاد

 

 phpMyAdminنمایی از  :1-3 شکل

بسیار ساده است و به این علت است که کاربران بدراي اصدالح و    phpMyAdminکار با استفاده از 

 .کنند ساخت جدول از آن استفاده می
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 داده جدول در پايگاه اطالعات در ورودنحوه 

 .براي وارد کردن اطالعات در پایگاه داده به صورت زیر است

 

بنویسیم به  صورت زیر ایجاد  PHPدر صورتی که بخواهیم ایجاد آن را به صورت کد کامل در 

 .شود می

 

 .ایجاد کنیم که اطالعات یک فرم را درون پایگاه داده ذخیره نماید  PHPصفحه 

<?php 

 $con = mysql_connect("localhost","ali","pass"); 

 if (!$con) 

   { 
   die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

   } 
  
mysql_select_db("my_db", $con); 

  
$sql="INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age) 

 VALUES 

 ('$_POST[firstname]','$_POST[lastname]','$_POST[age]')"; 

  
if (!mysql_query($sql,$con)) 

   { 
   die('Error: ' . mysql_error()); 

   } 
 echo "1 record added"; 

INSERT INTO table_name 

 VALUES (value1, value2, value3,...)  
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mysql_close($con) 

 ?>  

 

 

 داده اطالعات از جدول در پايگاه خواندننحوه 

 .براي خواندن اطالعات از پایگاه داده به صورت زیر است

 

بنویسیم به  صورت زیر ایجاد  PHPی که بخواهیم ایجاد آن را به صورت کد کامل در در صورت

 .شود می

 

 .ایجاد کنیم که اطالعات یک فرم را درون پایگاه داده ذخیره نماید  PHPصفحه 

<?php 

 $con = mysql_connect("localhost","ali","pass"); 

 if (!$con) 

   { 
   die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

   } 
  
mysql_select_db("my_db", $con); 

  
$result = mysql_query("SELECT * FROM Persons"); 

SELECT column_name(s) 

 FROM table_name   
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while($row = mysql_fetch_array($result)) 

   { 
   echo $row['FirstName'] . " " . $row['LastName']; 

   echo "<br />"; 

   } 
  
mysql_close($con); 

 ?> 

 

 

 داده جدول در پايگاه پرس و جو اطالعات ازنحوه 

 .کنیم پایگاه داده به صورت زیر عمل میاطالعات از  پرس و جوبراي 

 

ورت زیر ایجاد بنویسیم به  ص PHPدر صورتی که بخواهیم ایجاد آن را به صورت کد کامل در 

 .شود می

 

 .پرس و جو اطالعات از درون پایگاه دادهصفحه 

<?php 

 $con = mysql_connect("localhost","ali","pass"); 

  if (!$con) 

SELECT column_name(s) 

 FROM table_name 

 WHERE column_name operator value    
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   { 
   die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

   } 
  
mysql_select_db("my_db", $con); 

  
$result = mysql_query("SELECT * FROM Persons 

 WHERE FirstName='Peter'"); 

  
while($row = mysql_fetch_array($result)) 

   { 
   echo $row['FirstName'] . " " . $row['LastName']; 

   echo "<br />"; 

   } 
 ?> 

 

 

 



 

 

  

 ها پیوست .4

 ضمیمه



 

 

 :یك پیوست

 .توضیح داده شده است WAMPنحوه نصب نرم افزار  پیوستدر این 

توانید  نیز نصب خواهد شد که می APACHEو  PHP، MYSQL، موتورهاي ب این نرم افزاربا نص

مراجعه کرده و  webook.irبه سایت  .با استفاده از آن پروژه هاي خود را بنویسید و اجرا کنید

 .را دریافت نمایید WAMPافزار  نرم

 

 

 WAMPنصب : 1مرحله  

انتخاب  يبرا ار WAMP یجکه ما پک یمدار PHPبه نصب مفسر  یازن PHPشروع کار با  يبرا 

نرم افزارهاي دیگري در همان بخش خواهید یافت  Windowsهاي غیر از  براي سیستم عامل .یمکرد
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به  امراحل نصب ر .که در اینجا صرفا نحوه نصب بر روي سیستم عامل ویندوز ارائه خواهد شد

 :یددنبال کن یرصورت ز

 .یمکن یم یکرو کل Nextپس  یمدار ییمرحله خوش آمدگو یندر اول 

 

 .ب را طی میکنیمنص یرمسسپس پذیرش قوانین و انتخاب 

 

 

 



 

 

 .است م شدهانصب تمکار  یدنخورده باشبر  یبه مشکل خاص راگ

 را 127.0.0.1 یا localhost، عبارت مرورگر آدرسقسمت ورود و در  یدرا باز کن خود رورگرحاال م

 .ر مرورگر مشاهده کنیدد ار یرصفحه ز یدبا درست انجام شده باشد، مراحلاگر همه  .یدکن یپتا

 .شودداده  یشنما ي شمابرا یرصفحه ز یدحاال با

 
 

 

 .دریافت کنید http://webook.irرا از سایت  WAMPافزار  توانید آخرین نسخه نرم شما می
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 php يبرنامه ها ينحوه اجرا:  2مرحله  

 .یدروش عمل کناین  هب یدتوان یپروژه م یک ياجرا يبرا WAMPافزار  نرماز نصب  بعد

 , apacheو بعد از استارت کردن  xampp/www/sample../کرده  یکپ یرپروژه را در مس يها فایل

mysql  آدرس  یناhttp://127.0.0.1/sample در صورتی  .تا پروژه اجرا شود یدکن یپتا در مرورگر را

مشکل خود را مطرح کنید تا  webookافزار  ق با مشکل روبرو شدید در بخش نرمکه در مراحل فو

 .روش حل آن به شما ارائه شود

 



 

 

 :دو پیوست

 

 توضيحات تابع

isFinite(x) کند که آیا عدد وارد شده متناهی است یا خیر کنترل می. 

isNan(x) کند که مقدار وارد شده عدد است یا نه کنترل می. 

Number(x) کند ورودي را به عدد تبدیل کند سعی می. 

parseInt(x) ي حرفی ورودي را به عدد صحیح تبدیل کند کند رشته سعی می. 

parseFloat(x) ي حرفی ورودي را به عدد اعشاري تبدیل کند کند رشته سعی می. 

 توابع آزاد كار با اعداد در جاوا اسکريپت. 

 توضيحات متغير

abs(x) گرداند ر ورودي را باز میقدرمطلق متغی. 

acos(x) گرداند آرك کسینوس متغیر ورودي را باز می. 

asin(x) گرداند آرك سینوس متغیر ورودي را باز می. 

atan(x) گرداند آرك تانژانت متغیر ورودي را باز می. 

ceil(x)  کوچکترین عدد صحیح بزرگتر مساوي متغیر ورودي را باز

 .گرداند می

cos(x) گرداند ینون متغیر ورودي را باز میکس. 

exp(x)  مقدارex گرداند را باز می. 

floor(x) گرداند بزرگترین عدد کوچکتر از متغیر ورودي را باز می. 

log(x) گرداند لگاریتم طبیعی متغیر ورودي را باز می. 

max(a, b) گرداند ماکزیمم دو مقدار ورودي را باز می 
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min(a, b) گرداند مقدار ورودي را باز می مینیمم دو 

pow(x, y)  مقدارxy گرداند را باز می 

random()  گرداند باز می 9و  1مقداري تصادفی بین 

round(x) گرداند ي متغیر ورودي را باز می مقدار گرد شده. 

sin(x) گرداند سینوس متغیر ورودي را باز می. 

sqrt(x) گرداند میي طبیعی متغیر ورودي را باز  ریشه. 

tan(x) گرداند تانژانت متغیر ورودي را باز می. 

 براي كار با اعداد Mathتوابع كالس 

 

 توضيحات متغير

E  عدد ثابتe ي طبیعی براي لگاریتم پایه. 

PI ي محیط و مساحت دایره عدد ثابت پی براي محاسبه. 

SQRT2 1ي صحیح  عدد گنگ ریشه. 

 

 

 توضيحات تابع

length  گرداند رشته را باز میطول. 

chatAt(x)  مقدار حرفx گرداند ام در رشته را بر می. 

concat(v1, v2, …) هاي  مقدار وروديv1 ،v2  را به هم چسبانده و به ... و

در صورت استفاده از این تابع . گرداند عنوان خروجی باز می

 .کند ي اصلی تغییر نمی رشته



 

 

indexOf(substr[,start]) ابع اندیس شروع بخشی از رشته را که مشابه این ت

substr توان  در صورت لزوم می. گرداند است را باز می

ورودي دوم این تابع را هم مقدار داد تا جستجو را از 

 .کاراکتر اندیس دوم شروع کند

lastIndexOf(substr[,start])  دقیقاً مشابهindexOf کند با این تفاوت که  عمل می

واضح است که . کند آخر رشته شروع می جستجو را از

تواند  محل شروع جستجو به عقب را می startورودي 

 .مشخص کند

replace(regexp, newtext)  با استفاده از این تابع تمام مقادیري از رشته که با

regexp توان با  مطابقت داشته باشند را میnewtext 

 .تعویض کرد

slice(start[, end]) اي را که از محل  زیر رشتهstart  شروع شده و تا انتهاي

درصورت استفاده از ورودي . گرداند رشته ادامه دارد باز می

. دوم، زیر رشته تا مقدار ورودي دوم ادامه خواهد داشت

در خروجی نخواهد  endي  دقت شود که کاراکتر شماره

 .بود

splite(delimiter[, limit]) اي که در  رشته را به توجه به جداکنندهdelimiter 

ها را  شکند و یک آرایه از زیر رشته مشخص شده است می

 .گرداند باز می

substr(start[, length]) اي را که از محل  زیر رشتهstart  شروع شده و تا انتهاي

درصورت استفاده از ورودي . گرداند رشته ادامه دارد باز می

 .شود دوم، طول زیر رشته به مقدار آن محدود می

substring(from[, to]) اي را که از محل  زیر رشتهfrom  شروع شده و تا انتهاي
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درصورت استفاده از ورودي . گرداند رشته ادامه دارد باز می

. دوم، زیر رشته تا مقدار ورودي دوم ادامه خواهد داشت

 .در خروجی نخواهد بود toي  دقت شود که کاراکتر شماره

toLowerCase()  را بطور کلی به حروف کوچک تبدیل کرده و باز رشته

 .گرداند می

toUpperCase()  رشته را بطور کلی به حروف بزرگ تبدیل کرده و باز

 .گرداند می



 

 

 


