
 

 

 

 

  



 

  
 توجه :

مهندسررررراه  ل ه ا   عده ایکتاب حاضرررررل حامررررر   ح ا  
انتشرررا ا  تلج ی ما دا رررد   ا    تلج ه کتاب کامپیوتل

 (مررد ل ررو حدوج ت لیتررا ) DRMکترراب حررا ی ات عررا  
دررا  ما کنیررد  کررد  اسرررررررررو   اتا دلای ا ایل دررا   ررا رر   ا

سرریمررتا  رر ا   یله  IP ررناسررا ا کتاب ده ه لاه  ت   
 ررده    مانی ه  ن  ل  ررو د  ده سررل   انتشررا ا  تلج ی 

 انتدا  ما  ادد 

 واهشرر ند اسررو ده حدوج متلج اه    ل ه  نا تلج ی 
د ه ملو   ا   کتاب اجتناب احتلام  ذا ررررته   ا  تو    د

ا ل کتاب موا دو ن وته ن ا ید   ررررررر ا دا  ل د   تان وت 
ده سررررررل   انتشررررررا ا  تلج ی  DRMا د که ات عا   ا   

انتدا   ادد   ت  مررو   مزل   ررده ندو حدوج مرراح  
اثل  ک یه  مررا ا  حامرر ه ت  تا  ل  ند حدواا   م اد  

لمنداه   اانوه ح ا و حدوج مؤافاه   مصرررررررنفاه   هن
ا   1365مصرروب ت ا ته اسررفند )نا ررلاه ج هو ی اسرر ما 

 ا    ا ت  ا و  وت  (دعد ا   ه

علضه مدل ه ده مل ه کتاب های اا تل نیی   ا  ا ن ه دا 
انتشررررررررررا ا  تلج رررری ه یررررا ی ما کنیررررد    ررررررر و ررررا ا
 سپاسگزا  ا 

 مد ل و انتشا ا  تلج ی
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 پیشگفتار

 گیریم،  ار   وقتی قرار استتت مبی ی  پ چیدیدگی جاواستتکریپت یا جاوا استتکریپت را یا 

آن هم  ر مجموع فراگیری یک ز ان  رنامپ نویستی    می کشتیم شتناتتی وستی ی را  دوش 

 د  ر مغز است قنآموزی مستیزم سوتتن یک تن  پ صورت تو 

یپت  ر فراگیری جاواستتکرمغز شتتناتتی و قند ستتوزی  کتاب حاضتتر  پ منرور کاهب  ار 

پ نویستی مستتیزم  رنامپ ریزی و ح   آنجایی کپ یا گیری ز ان  رناماز تدوین شتده استت   

اطالعات استت، کتاب حاضتر  پ صتورت ستیستیپ مرات ی و  راستاش  ار شتناتتی هر موضتوع 

 ست طراحی شده ا

ژی را  ر زمان کمتر و کنولویری این تفراگیری جاواستتکریپت یا گ  داب روش هوشتتمنکت

 تالش کمتر میسر ساتتپ است، زیرا:

 :اواسکریپت  رای جیوگیری کتاب روش هوشمند فراگیری ج  کنترل بار شناختی

پ و نمونپ های  از تستگی و یا گیری سری تر، مبالب نرری تستپ کننده را کاست
 عمیی ارائپ کر ه است  

 500 :ر کتاب اکثریت جن پ های  ن عرضپ شده مثال های فراوا کد نمونه 

یا گیری م هوم می شو    یل  یا گیری ز ان را چوشب  ا ه است  مثال موجب تسه
 تی  یشتر کمک می کند  رنگ  ندی مبالب نیز  پ یا گیری  صری و شنات

مند ا گیری ز ان  رنامپ نویستی مستتیزم زمینپ تصصتصتی تاصی نیست و هرکسی کپ عالقی

، می تواند از این کتاب  اشتد و م انی استت ا ه از کامپیوتر و ز ان های  رنامپ نویستی را  داند

 جاواسکریپت را  یاموز  است ا ه کر ه و ز ان 
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Alerts 

 

 

 اخطار در جاوا اسکریپت -1 

( یک کا ر یا چنجره است کپ  صورت چاپ آپ ظاهر شده و چیامی را  پ کار ر منتقل می کند  کد زیر  alertاتبار )

 می  هد: را  پ کار ر نمایب " رج ورو ی متشکریماز "چیام 

alert("Thanks for your input!"); 

alert  یک کیمپ کییدی استتت  کیمپ کییدی  پ کیمپ ای اطالم می شتتو  کپ  رای جاوا استتکریپت م نی تاص

یب  ده  توجپ   رای جاوا استکریپت این استت:  ر یک کا ر اتباری چیام زیر را نما alert ار   م نی کیمپ کییدی 

را  ا حروف  زرگ  نویستتید، اجرای  alertکییدی ن اید  ا حروف  زرگ  اشتتد  اگر کیمپ  alert اشتتید کپ   اشتتتپ 

 اسکریپت متوقف تواهد شد 

چرانتزهتا از میزومتات اج تاری  ر جتاوا استتتکریپتت هستتتتنتد، چیزی کتپ تییی زو   تپ آن عتا ت می کنیتد   ر تمتامی 

  گذاشتتواهید  ت  بور مکرر چرانتز ستورات مصتیف جاوا اسکریپ

( می آیتد مثتل  quote رنتامتپ نویستتتی و چیت رمهتا، متنی کتپ  ین عالمتت گیومتپ ) ر کتدنویستتتی اکثر ز تان هتای 

"Thanks for your input!" ( را رشتتپ متنی یا  بور ستا ه رشتتپstring  می نامند  این استم منبقی استت، زیرا )

د  ستت   ر تارج از  نیای کمت نقل قول آمده اشتده استت کپ  ین عال رشتتپ از مجموعپ ای از حروف تشتکیل

 ( می گویند quotationنویسی  پ سا گی  پ آن نقل قول )

 پ   فاصتیپ توجپ  اشتتپ  اشتید کپ چرانتز  از  ا فاصتیپ   د از کیمپ کییدی قرار می گیر  و عالمت گیومپ  از  دون 

  استت ا ه شتده فاصتیپ های ی گیر  ) پ استتثنایصتیپ ها را نا یده مرشتتپ می چست د  از آنجایی کپ جاوا استکریپت فا

  ر رشتپ های متنی(، می توانید کد  اال را  پ صورت زیر  نویسید:

alert ( "Thanks for your input!" ); 

از  قواعد ست ک  هی جاوا استکریپت را از ا تدا فرا گرفتپ و رعایت کنیم،  نا راین  هتر استت همیشتپ  استت اما  هتر

 کنیم  ر جاوا اسکریپت چرهیز ل و   د از چرانتز گذاشتن فاصیپ ق 

نویستندگان  قی  تمامی جمالت ات اری را  ا یک نقبپ تاتمپ می  هند   ر استکریپت نویستی،   ، ر ز ان انگییستی
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( تاتمپ می  هد  گاهی اوقات  ستتورات semicolonیک کد نویس مستیط تمامی جمالت کد را  ا ستمی کالن )

   این نوع تتم  ستتور  ر فصتول   دی  کوال   ستتپ تتم می شتوآ  ف  جای ستمی کالن  ایده و شت یپ چاراگراچید

 حث می شتتو   گذاشتتتن ستتمی کالن همیشتتپ ضتتروری نیستتت، اما ستتا ه تر این استتت کپ عا ت کنیم تمامی 

   ارسمی کالن نیاز  یا این تط کد  پ آ  ستورات کد را  ا سمی کالن تتم کنیم،  جای اینکپ وقت صرف کنیم کپ 

پ تمامی  ستتتورات کد را ) ستتتوراتی کپ  پ آکوال   ستتتپ تتم نمی ا نپ   ر این مجموعپ از شتتما می تواهم کی

 شوند(  ا سمی کالن تمام کنید 

 توجه به راه های بدیل کد نویسی 

ین روش تییی  استت ا ه می کنند  ا  window.alertاز  ستتور  alert  ضتی از کد نویس ها  جای  ستتور ستا ه 

ستت   یشتتر کدنویس ها شتکل کوتاه  ستتور را ترجی   ت اما راهی مبیوب و صتحی   رای نوشتتن آن است رستمی ا

 می  هند   ر این راهنما ما از اشکال کوتاه  ستورات است ا ه می کنیم 

می کنند    ا ه ( استت'( از عالمت نقل قول تکی )" ر مثال  اال   ضتی از کد نویس ها  جای عالمت گیومپ  و یپ )

مانی کپ ج ت  اشند و  ر هر  و طرف رشتپ از یک نوع است ا ه  ی  ر جاوا اسکریپت است، تا زهم عمیی قانوناین 

 شو   اما  ر موار ی مثل این، من چیشنها  می کنم کپ همیشپ از عالمت گیومپ  و ل است ا ه کنید 
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Variables for Strings 

 

 

 متغیرهای رشته ها  -2 

  صاطر  سپارید:و حقیقت زیر را ا  لب 

 اسم من آوان است  •
 ایرانی هستم من  •

حاال کپ نام و مییت من را  صاطر ستپر ید، عمال الزم نیستت کپ  و اره آنها را تکرار کنم  اگر  پ شتما  گویم: شاید 

 است  "آوان"کسان  یگری همنام من  شناسید؟، می  انید کپ منرور من 

کپ از شتما  پرستم: آیا   ید و مییت مان یکی استت، نیاز نیستتهستتکپ آیا هم میهن من اگر از شتما ستاوال کنم 

مییت شتما هم مثل من ایرانی استت؟  یکپ از شتما می چرستم آیا شتما هم میهن من هستتید؟ و شتما  صاطر می  

کنید، گرچپ   استت و شتما مییت تو  را  ا مییت ایرانی مقایسپ می  "ایرانی"آورید کپ منرور من از هم میهن ی نی 

  "ایرانی" اشم ست من صریحا نگ تپ ممکن ا

 پ همان شتیوه ای عمل می کند کپ متغیرها  ر جاوا استکریپت   "مییت من"و  "نام من"این مثال ها، ع ارات   ر

اشتاره  ار    پ همین شتیوه، متغیر را می   "آوان"ع ارتی استت کپ  پ مقدار تاصتی ی نی  "نام من"عمل می کنند  

 ر  م می شو ، ت ریف ک پ مقدار تاصی اطالعنوان کیمپ ای کپ  توان  پ 

) رای متغیر( نوشتتتپ می شتتو  کپ چس از آن نام متغیر    var ر جاوا استتکریپت متغیر  ا استتت ا ه از ع ارت کییدی 

گذاشتتپ می شتو   وقتی  پ متغیر مقدار تاصتی تصصتی  می  هید، آن مقدار را  صو  می گیر    ر زیر  ستتور 

  پ آن تصصی   ا ه شده است: "آوان"دار نوشتپ شده و مق nameریپت  رای متغیر متغیر  ر جاوا اسک ت ریف

var name = "Avan"; 

اشتاره  ار    صاطر  اشتتپ  اشتید کپ من استم را  رای آن انتصاب کر ه    "Avan" پ رشتتپ متنی  nameحال متغیر 

ستتتییقپ کدنویس ر کامال شتتتصصتتتی و  پ صاب کنیم  نام متغیام  اما می توانیم هر مقداری را  رای نام متغیر انت

یا هر چیز  یگری   پ هر حال  ر محدو ه رعایت ستتینتاکس های  myName, xyz, lolی  ار  مثل  ستتتگ

 )قواعد( جاوا اسکریپت، می توان از هر نامی است ا ه کر  
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کپ از  ت مجد ا الزم نیستت تصصتی   ا ه شتد،  ر کد جاوا استکریپ name پ متغیر   "Avan"وقتی کپ رشتتپ 

مواجپ شتو ، می  اند کپ این یک متغیر استت و   nameا کپ جاوا استکریپت  ا استت ا ه شتو   هر ج  "Avan"کیمپ 

 اشاره  ار   "Avan" پ 

 پ چیزی اشتاره   nameرا چرینت کنید،  صاطر می آور  کپ متغیر  nameمثال اگر از جاوا استکریپت  صواهید کپ 

 را  پ ما می  هد:  ار  و تروجی زیر

Avan 

ر  می تواند تغییر کند   یایید  پ مثال اصتیی  رگر یم، حقایقی کپ تواستتم  صاطر  مقداری کپ متغیر  پ آن اشتاره  ا

 ستتتپتاریتد  حقتای  می تواننتد تغییر کننتد و اگر تغییر کننتد، ع تارات نتام من و مییتت من  تپ مقتا یر جتدیتدی اشتتتاره  

 تواهند  اشت 

نصواهتد  و   اگر   Avanام من تغییر  هیم  چس  یگر نت  Aceرا  تپ  و مم ت   تازی شتتتده و استتت من می توانم وار

استت  چس از اینکپ  پ شتما  Ace صواهم تو  را صتحی  م رفی کنم،  ایستتی  پ شتما  گویم کپ استم من حاال 

 ر  ( اشاره  اAce( نیست و  پ مقدار جدیدی )Avanگ تم، شما می  انید کپ نام  یگر نام ق یی )

ت من ایرانی نیستت   ایستتی حاال  پ شتما  گویم کپ مییت  س تغییر  هم،  یگر مییو  را  پ انگییحال اگر مییت ت

این مستایپ،  یگر مقدار اصتیی متغیر  ر نمی گر   و فقط  پ مقدار جدید اشتاره   نمن انگییستی استت  چس از گ ت

  ار   متغیرهای جاوا اسکریپت  ا کد نیز تغییر می کنند:

var name = "Avan"; 

 اشاره  ار   سپس من  ر تط   دی مقدار جدیدی  پ آن تصصی  می  هم: "Avan" پ  name ر اینجا 

name = "Ace"; 

 یک متغیر می تواند هر ت دا  مقداری را  پ تو   گیر ، اما  ر هر  ار فقط یک مقدار  صو  می گیر  

  var، از کیمپ کییدی nameر  پ متغی "Ace"صصتتی  ممکن استتت  ر کد  اال ت جب کنید کپ چرا  ر زمان ت

 پ    "Avan"استت ا ه نشتده استت  عیت این استت کپ متغیر ق ال اعالن شتده استت،  ر تط کد ق یی آن کپ مقدار 

کیمپ کییدی کپ متغیر   –کیمپ کییدی  رای ایجا  متغیر استت  varآن تصصتی   ا ه شتد   صاطر  اشتتپ  اشتید 

کپ مجد ا آنرا اعالن کنید  فقط کافی  الزم نیستت غیر اعالن شتد،زمانیکپ یک متکند  ( می declaresرا اعالن )

 است کپ مقدار جدید را  پ آن تصصی   هید 

می توان  ر هر تط کد یک متغیر اعالن کر  و  دون ت ریف رها کر   ستپس می توان   دا و  ر  ستتورات   دی  

 ن شو   پ آن مقدار تصصی   ا ،  دون اینکپ مجد ا اعال

var nationality; 

nationality = "I.R."; 

 ر مثال  اال،  ستتور تصصتی    د از  ستتور اعالن متغیر آمده استت  اما هر مقدار کد می تواند این  و  ستتور را از  
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هم جدا کند، اما الزم استتت کپ همیشتتپ کد اعالن متغیر جیوتر از کد تصصتتی  مقدار  پ آن  اشتتد   ر حقیقت،  

  ه اید را ت ریف کنید ن کرورید متغیری کپ اعال  ندار  کپ حتی مج قانونی وجو

 ر جاوا اسکریپت اسامی متغیرها  ارای م نای ذاتی تاصی  رای جاوا اسکریپت نیست   ر انگییسی کیمات  ارای 

ان  نام من آو"م نی استتت  شتتما نمی توانید از هر کیمپ ای  رای  رقراری ارت اط استتت ا ه کنید  من می گویم 

  این جمیپ  ی م نی  "فیوگیینگ من آوان استت"ی توانم  گویم کپ م، نمصواهم  صو ی  رک شتو، اما اگر  "استت

 است 

اما وقتی  ر مور  متغیر صتح ت می کنیم، جاوا استکریپت نست ت  پ م انی کور استت  می توانید از هر کیمپ ای 

 سکریپت:و (  از  ید جاوا ااست ا ه کنید )تا جایی کپ قواعد نام گذاری متغیرها نقض نش

var floogle = "Avan"; 

  پ تو ی 

var name = "Avan"; 

 است  اگر شما کد زیر را  نویسید:

var floogling = "Avan"; 

 Avanرا چرینت کند، تروجی چرینت جاوا استتکریپت  flooglingستتپس از جاوا استتکریپت  صواهید متغیر 

 تواهد  و  

 انتصاب کنید و جاوا اسکریپت اهمیتی نمی  هد غیرها می توانید  رای مت  ا رعایت حدو ، هر نامی را

var lessonAuthor = "Avan"; 

var guyWhoKeepsSayingHisOwnName = "Avan"; 

var x = "Avan"; 

 پ هرحال جاوا استکریپت  ا م نی استامی متغیرها کاری ندار ، اما  هتر استت متغیرهای تو  را  ا م نی نامگذاری 

 فهم  هتر کد کمک تواهد کر    رک و ید، زیرا  پ شما  رکن

مجد ا ت اوت  ستتوری  ین متغیر و رشتتپ متنی  ر این استت کپ متغیر هرگز  ر  اتل عالمت نقل قول )گیومپ(  

 قرار نمی گیر  و رشتپ متنی همیشپ  ر  اتل گیومپ قرار می گیر   مثل:

var lastName = "Smith"; 

var cityOfOrigin = "New Orleans"; 

var aussieGreeting = "g'Day"; 

اگر یک ع ارت کد از حروف یا کیمات تشتکیل شتده،  ر  اتل گیومپ تک یا  و ل ن اشتد، کیمپ کییدی کپ م نی  

، ن اشد؛ حتما یک متغیر است  اگر حروف  ر  اتل گیومپ گذاشتپ شده   alertتاص  رای جاو اسکریپت  ار  مثل 

 ی است  اشند، یک رشتپ متن

 د، ق ل از عالمت مساوی و   د از مساوی  ر ت ریف متغیر یک فاصیپ گذاشتپ ام:شده ایاگر متوجپ ن
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var nickname = "Bub"; 

این فاصتیپ فقط  رای زی ایی کد استت و از لحاق قانون  رنامپ نویستی جاوا استکریپت اج اری نیستت  اما  هتر استت 

 ی ا و توانا  اشد زمان کد نویسی فواصل رعایت شو  تا کد ز

 ق یی کد زیر را یا  گرفتیم:  ر فصل

alert("Thanks for your input!"); 

وقتی این کد اجرا شتتو  یک کا ر چیام  ر مرورگر ظاهر شتتده و چیام تشتتکر را نمایب می  هد  اما اگر کد را  پ  

 صورت زیر  نویسیم چبور؟

var thanx = "Thanks for your input!" 

alert(thanx); 

قرار  هیم، همانند کد فوم رشتپ متنی را  پ یک   alert ر  اتل چرانتز  ستور کپ رشتپ متنی را  می توان  جای این

ر را  جای رشتتپ  ر  اتل چرانتز  گذاریم  زیرا جاوا استکریپت همیشتپ مقدار  یمتغیر تصصتی   هیم  ستپس متغ

 یکی استتت و  نتیجپ کدهای  اال  نپ نام متغیر را د متغیر را جایگزین نام آن می کند و مقدار آن را نمایب می  ه

 جاوا اسکریپت  ر  یالوگ چاپ آپ ظاهر شده چیغام تشکر ی نی مقدار متغیر را نمایب می  هد 

 

  


