پودمان 3

طراحی صفحات وب پویا
مشخصه مهم تارنماهای خبری ،فروشگاه های اینترنتی و آموزش های برخط ،به روزرسانی و تغییر مداوم آنها است و جریان
اطالعات در آنها ثابت نیست .برای رقابت در دنیای تجاری ایجاد و توسعه صفحات وب پویا اهمیت دارد .وجود پایگاه
داده همراه با صفحات وب پویا این امکان را فراهم می کند تا ارتباط بین کاربر و سرور با توجه به تغییرات و به روزرسانی،
هماهنگ و یکپارچه شود .اطالعات یک صفحه پویا بسته به عواملی از جمله اطالعات موجود در پایگاه اطالعات ،مشخصات
بازدیدکننده ،زمان بازدید ،کشور بازدیدکننده و دیگر عوامل می تواند تغییر کند .دریافت و ثبت نظر کاربران از قابلیت های
صفحات وب پویا است .انتخاب زبان برنامه نویسی مناسب اهمیت ویژه ای برای اعمال تغییرات در صفحات وب پویا دارد.
زبان برنامه نویسی  htmlو  phpهرکدام بنا به قابلیت ها و کاربرد می تواند برای برآورده کردن انتظارات مشتری تارنما مورد
استفاده قرار گیرند php .یک زبان تحت وب و تحت سرور است که به عنوان یکی از زبان های برنامه نویسی قدرتمند و متن
باز ،طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده است .در این فصل با پرداختن به زبان های برنامه نویسی  phpو فناوري CSS
و  ، Javascriptابزارهای مورد نیاز طراحی صفحات وب پویا را فراخواهیدگرفت.

واحد یادگیری 4
شایستگی طراحی صفحات وب پویا

آیا تا به حال پی برده اید
صفحات تعاملی چگونه ایجاد می شوند؟
چگونه میتوان یک وبسرور را راهاندازی کرد؟
چگونه میتوان یک صفحه وب پویا را اجرا کرد؟
چگونه میتوان دادهها را به سرور ارسال کرد؟
چگونه میتوان یک فروشگاه اینترنتی را راهاندازی کرد؟
هدف از این واحد شایستگی ایجاد صفحات وب پویا با استفاده از زبان  PHPاست.

استانداردعملکرد
با استفاده از دانش وبسرور یک صفحه ساده وب پویا و تعاملی ایجاد کند و بین سرویسدهنده و سرویسگیرنده
تبادل داده انجام دهد.
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مفهوم سرویسدهنده و سرویسگیرنده
وقتی شما قصد خرید از فروشگاهی را دارید ،در این تعامل شما که تقاضای خرید دارید سرویسگیرنده
هستید و فروشنده فروشگاه ،سرویسدهنده شما است .در دنیای رایانه به سیستمی که سرویس ارائه میکند
سرویسدهنده ( )Serverو به سیستم یا سیستمهایی که سرویس میگیرند سرویسگیرنده ()Client
میگویند .سرویسدهندهها سیستمهایی مشابه سیستمهای سرویس گیرنده هستند با این تفاوت که از
قطعات قویتری تشکیل شدهاند که موجب افزایش سرعت آنها و ارائه خدمات به سرویسگیرندههای بیشتری
میشود.

زبانهای برنامهنویسی مبتنی بر وب
زبانهای برنامهنویسی مبتنی بر وب به دو دسته کلی تقسیم میشوند و بر اساس اینکه زبان برنامهنویسی در
طرف سرویسدهنده یا سرویسگیرنده کارایی دارد ،به آنها زبان برنامهنویسی سمت سرویسدهنده یا سمت
سرویس گیرنده میگوییم .وقتی یک ساعت دیجیتالی را در یک تارنما مشاهده میکنید که ساعت و زمان
سیستمعامل شما را نمایش میدهد ،این فرایند در سمت کاربر رخ داده است و نیازی به ارسال و دریافت
اطالعات از سمت سرویسدهنده نیست .برای تولید این ساعت از زبان  JavaScriptاستفاده شده که زبان
برنامهنویسی سمت سرویس گیرنده است .از طرف دیگر برای کارهایی مانند دریافت ،ذخیره ،نمایش دادهها از
پایگاه داده و تعامل با کاربر که عموماً در سمت سرویسدهنده انجام میشود ،از زبانهای برنامهنویسی سمت
سرویسدهنده مانند  … ، PHP ،   asp.netاستفاده میشود؛ بنابراین برای ساخت صفحات وب پویا ،نیاز به
زبانهای سمت سرویس دهنده داریم تا درخواست کاربر را پردازش کرده ،پاسخ مناسب را ارسال کند .شکل 1
مراحل ارتباط بین سرویسدهنده و سرویسگیرنده را نشان میدهد.

شکل 1ـ مراحل ارتباط بین سرویسدهنده و سرویسگیرنده

در سمت سرویسگیرنده ،برای نمایش صفحات وب بهوسیلۀ مرورگر تنها کدهای  HTMLرا داریم .در حالی
که در سمت سرویسدهنده به مجموعهای از نرمافزارها برای دریافت درخواست از سرویسگیرنده ،پردازش
آن و آماده کردن پاسخ برای سرویسگیرنده نیازمندیم.
سرویسدهنده وب ( )Web Serverمجموعهای از نرمافزارها است که توانایی دریافت درخواست از مرورگر و
ارسال پاسخ به آن را دارد IIS .و  Apacheرا میتوان بهعنوان رایجترین وب سرورها معرفی کرد.
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 )Internet Information Services( IISوب سروری است که برای نشر و توزیع سریع محتویات مبتنی بر
وب در سیستمعاملهای ویندوز ،بهوسیلۀ شرکت مایکروسافت طراحی و ارائه شده است .این وبسرور تجاری
است و باید برای اجرای همه محصوالت مبتنی بر وب که بهوسیلۀ ویژوال استودیو تولید شدهاند ،فعال شود.
وبسرور  Apacheبا توجه به متنباز ( )Open Sourceبودن ،رایگان است به همین دلیل در دسترس همه
برنامه نویسان و طراحان وب است و قابلیت اجرا روی همه سیستمعاملها را دارد و نقش مهمی در توسعه
وب در جهان داشته است.
نرمافزارها برای ارتباط با دنیای خارج ،از درگاه ( )portاستفادهمیکنند که براساس شماره نامگذاری میشوند.
وبسرور برای سرویسدهی به وب ،از درگاه  80استفاده میکند .در صورتیکه بخواهیم همزمان از وبسرور
 IISو  Apacheاستفاده کنیم ،با توجه به اشتراک درگاه 80برای این دو وبسرور باید درگاه پیشفرض را
برای یکی از این وب سرورها تغییر داد.
پژوهش

در مورد کاربرد درگاه  20 ،21 ، 8080و  443تحقیق کنید.

برای استفاده از وبسرور  Apacheبه همراه نرمافزارهای  PHPو  MySqlروی سیستمعاملهای مختلف
باید این نرمافزارها را نصب کرده ،تنظیمات مربوطه را انجام داد .نرمافزار  WAMPکه مخفف کلمات
 Apache    MySQL ،  PHPو  Windowsاست ،مجموعۀ این نرمافزارها را برای سیستمعامل ویندوز دارد.
این نرمافزار واسط کاربری سادهای در اختیار کاربر قرار میدهد و بدون نیاز به انجام تنظیمات جانبی،
تمامی سرویسهای موردنیاز را روی سیستمعامل ویندوز به صورت یک جا نصب و راهاندازی میکند.

شكل2ـ رايانه پس از نرم افزار wamp

فعالیت
گروهی
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مشابه نرمافزار  ،WAMPنرمافزارهای
 XAMP ،  LAMPو  MAMPبه
ترتیب برای سیستمعاملهای ، Linux
 Windowsو  Mackintoshطراحی
شدهاند .بیشتر این نرمافزارها بهوسیلۀ
انجمن برنامهنویسان آزاد توسعه و
پشتیبانی میشوند (شكل.)3
شكل3ـ برخی از نمادهای سیستمعاملهای قابل پشتیبانی
فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم شماره  : 11206نصب نرمافزار WAMP

فیلم را مشاهده کرده ،نرمافزار  WAMPرا روی سیستم خود نصب کنید و از صحت نصب آن اطمینان
حاصل کنید.

زبان برنامهنویسی PHP
زبان برنامهنویسی  PHPکه سرواژه  1Hypertext Preprocessorاست ،یکی از زبانهای برنامهنویسی
قدرتمند برای ساخت تارنماهای پویا است .از این زبان برنامهنویسی برای ایجاد تارنماها و پورتالهای بزرگ
سازمانی میتوان استفاده کرد .در زمان نگارش این کتاب آخرین نسخه  phpنگارش  7.1است که به وسیلۀ
توسعهدهندگان  PHPبه کاربران و برنامهنویسان ارائه شده است .از ویژگیهای این نسخه افزایش سرعت
بررسی و اجرای دستورات سمت سرویسدهنده نسبت به نسخههای قبلی است .زبان  PHPبه صورت
 Cross-Platformبوده ،که سبب میشود این زبان روی هر سیستم و با هر سیستمعامل سرویسدهندهای
مانند  Unix ،  Macintosh ، Os/2و  Windows NTاجرا شود و بتوان کدهای نوشته شده یک برنامه به
زبان  PHPرا از یک سیستمعامل به سیستمعامل دیگر انتقال داد که به این خاصیت یک زبان برنامه نویسی
قابل حمل ( )Portableمی گویند .همچنین  PHPبه صورت  HTML Embeddedبوده ،دستورات این زبان
در بین برچسبهای  HTMLقرار میگیرد.
نحوه نوشتن دستورات PHP
یک صفحه وب می تواند شامل بخش ایستا ( )HTMLو بخش پویا  PHPباشد .دستورهای زبان  PHPدرون
برچسب < >body>…….</bodyو بین برچسب <? و  >? phpقرار میگیرند .در دستورهای زیر این
ساختار قابل مشاهده است.
 recursive acronym for PHPـ١
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صفحات وبی که در آنها از کدهای  phpاستفاده میشود ،باید با پسوند  phpو در پوشه ریشه نرمافزار
( WAMPپوشه  )wwwذخیره شوند ،تا بهوسیلۀ وبسرور  Apacheقابل شناسایی ،دسترسی و
پردازش باشند .با فرض نصب  WAMPدر درایو  ،C:مسیر این پوشه ریشه  c:\WAMP\wwwخواهد بود.
با ذخیره صفحه وب  phpدر پوشه  wwwدر واقع صفحه را روی  localhostقرار میدهیم.
میزبان محلی
برای درک بهتر واژه  localhostمفهوم میزبان ( )Hostرا بررسی میکنیم .تمامی تارنماهایی که طراحان وب
طراحی میکنند ،نیازمند فضایی به نام میزبان برای ارائه سرویس خود هستند و باید در اینترنت در این فضا
بارگذاری شوند .منظور از میزبان فضایی از دیسک سخت است که بهصورت مدیریت شده در اختیار شما قرار
میگیرد و از طریق اینترنت قابل دسترس است ،این فضا رایگان نیست و شما باید در فاصلههای زمانی معین
برای آن هزینه پرداخت کنید .به شرکت یا سرویسدهندهای که خدمات میزبانی ارائه میدهد ،سرویس
دهنده میزبان ( )Hosting Serviceمیگویند .پوشه  wwwنرمافزار  WAMPهمان فضای میزبان است
که برای میزبانی صفحات وب شما ایجاد شده است و برای دسترسی محلی به آن عبارت  localhostو یا
معادل  IPآن یعنی  127.0.0.1بهصورت پیشفرض در نظر گرفتهشده است.
برای دسترسی به سرویسدهنده میتوان از نام ( )Host Nameیا آدرس ( )IP addressسرویسدهنده استفاده
کرد .تمام سیستمها دارای نام (مانند  )localhostو یک آدرس منحصربهفرد (مانند  )127.0.0.1هستند .این
آدرس شامل  4عدد است که در فاصله  0تا  255قرار دارند و با نقطه از هم جدا میشوند.
برای اجرای صفحه وب  phpباید درخواست اجرای آن ،از طریق مرورگر به وبسرور ارسال شود .به عنوان
مثال برای اجرای پرونده وب پویا به نام  prog1.phpموجود در پوشه  wwwباید در نوار آدرس مرورگر
عبارت  http://localhost/prog1.phpیا معادل آن یعنی  http://127.0.0.1/prog1. phpرا بنویسید
تا پس از تحلیل بهوسیلۀ وب سرویس و ایجاد خروجی  HTMLدر مرورگر نمایش داده شود .برای
شخصی سازی و عدم تداخل تارنماهای طراحی شده در یک  localhostدر وب سرور؛ بهتر است در مسیر
 c:\WAMP\wwwیک پوشه اختصاصی با نام دلخواه ایجاد کرده ،هنگام اجرای صفحات آدرس پوشه را
نیز به  URLاضافه کرد.
116

پودمان سوم :طراحی صفحات وب پویا
فعالیت
کارگاهی

اگر پوشه  MyWebرا در مسیر  c:\WAMP\wwwایجاد کرده و صفحه وب  prog1. phpدر این پوشه
قرار دهید ،برای اجرای آن باید چه عبارتی را در نوار آدرس مرورگر بنویسید؟ عبارت معادل آن چیست؟
دستور خروجی echo

وظیفه این دستور نمایش محتوای متغیرها ،رشتهها و خروجی برچسبهای  HTMLدر مرورگر است.
 echoرا میتوان بدون پرانتز نیز استفاده کرد.
شکل کلی استفاده از دستور echo

;)نام متغیر یا رشته ثابت( echo

  کارگاه  ١ایجاد صفحه وب پویای ساده
 ١یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید.
 ٢دستورهای  PHPرا بین برچسبهای <>body
و <  >/bodyوارد کنید.

٣
٤
٥
٦

پرونده را با نام  prog1در پوشه  wwwنرمافزار  WAMPذخیره کنید.
نرمافزار  WAMPرا اجرا کنید.
با استفاده از  localhostپرونده  prog1. phpرا اجرا کنید.
کد زیر را جایگزین دستورات  phpمرحله  2کنید.

117

پرونده را ذخیره کرده ،با استفاده از  localhostپرونده  prog1. phpرا اجرا کنید.
 ٧با استفاده از  view page sourceکد صفحه وب را مشاهده کنید.
پروندههای  PHPمیتوانند حاوی متن ،برچسبهای  ، HTMLدستورات  JavaScriptو دستورات زبان
برنامهنویسی  PHPباشند .کاربر هنگام اجرای صفحه وب نمیتواند دستورات  PHPرا مشاهده کند و تنها
برچسبهای  HTMLو دستورات  JavaScriptرا مشاهده میکند .سرویسدهنده دستورات  PHPرا تفسیر
کرده ،خروجی  HTMLو یا خروجیهای دیگری تولید میکند که به وسیله کاربر قابلمشاهده است.
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از دستور  echoمشخصات سختافزاری سیستم خود را در خروجی مرورگر نمایش دهید.

پژوهش

تفاوت دستورهای  print ، echoو  print_rرا به کمک هنرآموز خود بررسی کنید.

ـ چرا دستورات  PHPدر مرورگرها (با استفاده از  ) view page sourceقابل مشاهده نیستند؟
جدول1ـ انواع دادهها در PHP

توضیح

مثال

اعداد صحیح

;$n=25

اعداد اعشاری

;$pi=3.14

رشتهها

;"$city="Dezful

منطقی

;$pass=true

آرایهها

;)"$state=array("pos","zero","neg

در زبان برنامهنویسی  PHPنوع متغیر با توجه به نوع محتوای آن مشخص میشود و نیاز به تعیین نوع داده،
برای متغیر مانند سایر زبانهای برنامهنویسی نیست .در صورتیکه نوع محتوای یک متغیر در طول برنامه
عوض شود ،نوع آن نیز تغییر پیدا خواهد کرد.
متغیرها در PHP
متغیرها در زبان  PHPبا عالمت  $شروع میشوند و قوانین نام گذاری آنها مشابه زبان سی شارپ است.
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شکل کلی اعالن و مقداردهی متغیر در PHP

یادداشت

; مقدار = نام متغیر$

زبان  phpبه حروف کوچک و بزرگ حساس است $a .و  $Aدو متغیر مستقل هستند.

  کارگاه  2اعالن و مقداردهی متغیرها
١
٢

یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید.
دستورهای  PHPرا بین برچسبهای < >bodyو < >/bodyوارد کنید.

خروجی:

٣
٤
٥

پرونده را با نام  prog2در پوشه  wwwذخیره کنید.
با استفاده از  localhostپرونده  prog2. phpرا اجرا کنید.
خروجی برنامه را در کادر بنویسید.

  کارگاه  3نمایش رشته ها در php
رشتهها بین تک کوتیشن و یا دابل کوتیشن قرار میگیرند؛ اما تفاوت کاربرد تک کوتیشن و دابل کوتیشن
در چیست؟
 ١یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید.
 ٢دستورهای  PHPرا بین برچسبهای < >bodyو < >/bodyوارد کنید.
خروجی:
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 ٣پرونده را با نام  prog3در پوشه  wwwذخیره کرده ،اجرا کنید.
 ٤خروجی برنامه را در کادر بنویسید و با توجه به آن جمله زیر را کامل کنید.
هنگامی که نام یک متغیر در رشته باشد ،در صورت استفاده از دابل کوتیشن در خروجی به جای نام متغیر،
 .......................و در صورت استفاده از تک کوتیشن در خروجی  ..............................ظاهر میشود.
آرایهها در PHP
در زبان برنامهنویسی  PHPآرایهها میتوانند
شامل مجموعهای از مقادیر مختلف باشند.
Volum N
در  PHPآرایهها به دو دسته اندیسدار
( )Indexedو انجمنی ( )Associationتقسیم
میشوند .برای دسترسی به عناصر موجود در
آرایههای اندیسدار میتوانید از اندیس آرایه
N-1
استفاده کنید (شکل  .)4به صورت پیشفرض
اندیس آرایهها از عدد  0شروع میشود.
به شکلهای مختلف میتوانید این نوع آرایه را تعریف کنید.
شکل کلی تعریف آرایههای اندیسدار

به مثال زیر دقت کنید:

Volum 3

2

Volum 2

1

Volum 1

0

شکل 4ـ آرایه اندیس دار

; مقدار عنصر آرایه =[ ] نام متغیر آرایهای $

;"$colors[ ]="red
;"$colors[ ]="green
;"$colors[ ]="blue

آرایه  $colorsدارای سه عنصر است .نوشتن اندیسهای آرایه هنگام مقداردهی اختیاری است و اگر نوشته
نشود به ترتیب به صورت افزایشی از  0شروع میشود و با مقداردهی عناصر آرایه افزایش مییابد.
اندیس پایانی آرایه  $colorsچیست؟ محتوای آرایه با اندیس شماره  1چیست؟
شکل کلی اعالن آرایههای اندیسدار با استفاده از شناسه array
; )مقدار عنصر  nام  , ... ,مقدار عنصر دوم  ,مقدار عنصر اول(  = arrayنام متغیر آرایهای$

به مثال زیر دقت کنید:
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;)"$colors=array("red","green","blue
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شیوه دسترسی به عناصر آرایههای تعریف شده در دو روش تفاوتی ندارد.
شکل کلی دسترسی به عناصر آرایههای اندیسدار

برای خالی کردن یک آرایه میتوانید به صورت زیر عمل کنید:

; [اندیس] نام متغیر آرایهای$

;) ( = arrayنام متغیر آرایه ای$

آرایههای انجمنی ()Associative Arrays
آرایههایی هستند که به جای اندیس با یک نام
Volum 1
Volum 2
Volum 3
Volum n
کلیدی خاص در دسترس قرار میگیرند .در
شکل   5دایرهها عناصر آرایه هستند و هر کدام با نام
کلیدی خود ( )key nameقابل استفاده هستند.
Key name 1
Key name 2
Key name 3
توان به دو صورت Key name N
آرایه انجمنی در  PHPرا می
شکل  5ـ آرایه انجمنی
نوشت .می توانیم همه عضوهای آرایه را در یک
خط مقابل آرایه بنویسیم.
;)$score=array("ali"= >18, "omid"= >17, "neda " = >19
و یا برای هر عضو آرایه به صورت جداگانه متغیر تعریف کنیم.
;$score['reza']= 18
;$score['masoud']= 17
;$score['neda']= 19
برای دسترسی به مقادیر آرای ه مانند مقداردهی آن نیاز است تا نام آرایه و نام کلید را نوشت.
;)]'   کلید']نام آرایهecho($
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از ساختار آرایههای انجمنی نمره  5درس خود را تعریف کرده ،نمایش دهید.

اگر متغیری که قرار است بین دابل کوتیشن قرار گیرد از نوع آرایه انجمنی باشد ،باید بین آکوالد باز و بسته
قرار گیرد.
;)"}]'   کلید']نام آرایهecho(    "{$
فعالیت
کارگاهی

کد زیر را در یک پرونده  phpنوشته ،آن را ذخیره کرده ،اجرا کنید و خروجی را در کادر صفحۀ بعد
بنویسید.
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خروجی:
  کارگاه  4نمایش تعداد عناصر آرایه
١
٢

یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید.
دستورهای  PHPرا بین برچسبهای < >bodyو < >/bodyوارد کنید.

<?php
;)$score=array("ali"=>18, "omid"=>17, "neda"=>19
;$score['reza']= 18
;$score['masoud']= 17
;$score['neda']= 19
;)' > </pعنصر'  ' . count($score) .تعداد عناصر آرایه برابر است با > "echo('<p dir="rtl
>?
خروجی تابع ( )  countتعداد عناصر آرایه ورودی است.
شکل کلی تابع ( ) count

; )نام متغیر آرایه ای( count

کد را بررسی کنید .خروجی این کد چیست؟
 ٣پرونده را با نام  prog4در پوشه  wwwذخیره کنید.
 ٤پرونده  prog4. phpرا اجرا کنید و خروجی آن را با جواب خود مقایسه کنید.
 ٥دستور زیر را به انتهای دستورات  phpاضافه کرده ،پرونده را اجرا کنید.
;print_r $score

 ٦در کد مرحله  2دستور  arrayرا به بعد از مقداردهی عناصر آرایه (خط  )4منتقل کنید.
پرونده را ذخیره کرده ،اجرا کنید .خروجی چه تغییری میکند ،چرا؟
فعالیت
کارگاهی
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تعداد عناصر آرای ه انجمنی نمره  5درس خود را نمایش دهید.
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ثابتها ()Constants
ثابتها مقادیری هستند که در طول برنامه مقدار آنها تغییر نخواهد کرد و فقط یک بار آن هم به وسیلۀ
برنامه نویس مقدار آنها تعیین میشود.
تمام قوانین نام گذاری متغیر ،برای ثابتها هم استفاده میشود ،با این تفاوت که در نامگذاری ثابتها در
ابتدای نام از عالمت  $استفاده نمیشود .پیشنهاد میشود نام یک ثابت به طور کامل با حروف بزرگ وارد شود.
شکل کلی تعریف یک ثابت ()Constant

به نمونه زیر توجه کنید

;)مقدار ثابت ",نام ثابت"(define

;)define("PI",3.14
;$r=8.5
;$area= PI*$r*$r
;) echo(“Circle Area :” . $area

در کد باال نام ثابت  PIاست که در عبارت به عنوان عدد اعشاری پی جهت محاسبه مساحت دایره مورد
استفاده قرارگرفتهاست.
فعالیت
کارگاهی

کد باال را در یک پرونده  phpنوشته ،ذخیره و اجرا کنید .خروجی آن را بنویسید.

درج توضیحات ( )Commentsدر PHP
توضیحات ،متن هایی است که برای راهنمایی و درک بهتر کدها به یک برنامه اضافه میشود ولی هیچ تأثیری
در اجرای برنامه ندارد .درج توضیحات در زبان  PHPمشابه سی شارپ است با این تفاوت که برای درج توضیح
یک خطی عالوه بر عالمت //از عالمت  #نیز می توان استفاده کرد.
درج توضیح چندخطی چگونه انجام می شود؟

انواع عملگرها
عملگرهای اصلی  PHPکه مشابه سی شارپ هستند عبارتاند از:
 ١عملگرهای محاسباتی
 ٢عملگرهای مقایسهای
 ٣عملگرهای منطقی
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عملگر ( .نقطه) :از این عملگر برای الحاق دو رشته یا دو متغیر در زبان برنامهنویسی  phpاستفاده میشود.
فعالیت
کارگاهی

خروجی برنامه زیر را در کادر بنویسید.

خروجی:

به چه دلیل در عبارت نمایش داده شده ،بین کلمات فضای خالی وجود ندارد؟

کنجکاوی

جدول 2ـ برخي عملگرهاي مقایسهای متفاوت PHP

فعالیت
کارگاهی

عملگر

توضیحات

برای ;$num1=18
;$num2=4

نتیجه

=  =  =

برابری مقدار و نوع دو متغیر

$num1 = = = $num2

false

=  =  !

نابرابری مقدار و نوع دو متغیر

$num1 != = $num2

?

ـ ستون نتیجه جدول  2را کامل کنید.
ـ با استفاده از دستور  echoصحت نتایج هر یک از عبارات جدول  2را بررسی کنید.
  کارگاه  5کاربرد دستور if
١
٢
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یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید.
دستورهای  PHPصفحه بعد را در موقعیت مشخص شده بنویسید.
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عملکرد این دستورها چیست؟
 ٣پرونده را با نام  prog 5در پوشه  wwwذخیره کرده ،اجرا کنید.
  کارگاه  6استفاده از دستور switch
برای بررسی حالتهای مختلف یک عبارت از دستور  switchاستفاده میشود.
 ١یک صفحه وب جدید با قالب  phpو عنوان «  نمونه برنامه چهارم» ایجاد کنید.
 ٢دستورهای  PHPزیر را وارد کنید.

٣
٤

پرونده را با نام  prog6در پوشه  wwwذخیره کرده ،اجرا کنید.
برای نمایش متن به رنگ قرمز ،کد را ویرایش کنید.
125

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگیها

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
مکان و )...

تصمیمگیری ـ استدالل ـ حل مسئله
شایستگیهای
ـ تفکر خالق ـ نقش در گروه ـ
غیرفنی
زبان فنی
ایمنی و
بهداشت

رعایت ارگونومی ـ کنترل
حفاظتی الکتریکی و الکترونیکی
(ابزار و تجهیزات)

قابلقبول

استاندارد (شاخصها/داوری/
نمره دهی)

نمره

ارائه دلیل برای انتخاب دستورات
مورد استفاده در برنامه ـ حفاظت
از تجهیزات کارگاهـ انجام وظایف
محوله در گروهـ تعمیم مسائل 2
ساده وب پویا و ارائه راه حل برای
مسائل پیشرفته ـ ارائه راه حل
خالقانه برای مسئله

ایجاد فروشگاه برخط کاهش
توجهات
زیستمحیطی سفرهای درون و برون شهری
نگرش

توجه به ایمنی و بهداشت محیط
بهکارگیری خالقانه دستورات غیرقابلقبول
کارگاه
سمت سرویسدهنده ـ نگرش
جستجوگر و کنجکاوانه در
حل       مسائل

1

ارزشیابی مرحله 1
مراحل
کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

نتایج
ممکن

نمره

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

اعالن متغیر و آرایه ـ به کارگیری صحیح ساختارهای
باالتر شرطی و رفع خطای آن ـ تشخیص و رفع اشکاالت
مکان :کارگاه استاندارد رایانه از حد عدم نصب بودن نرم افزارهای الزم جانبی ـ رفع 3
انتظار اشکاالت عدم کارکرد صحیح نرم افزار  wampدر
ساخت تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
خصوص پورت 80
صفحه  IDEطراحی صفحات وب،
اعالن متغیر و آرایه ـ به کارگیری صحیح ساختارهای
وب نرمافزار شبیهساز وبسرور و
در حد
بودن
نصب
عدم
اشکاالت
رفع
و
تشخیص
ـ
شرطی
پویای مرورگر استاندارد اینترنت روی
2
انتظار
نرم افزارهای الزم جانبی
ساده آن نصب باشد.
زمان 20:دقیقه
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پایینتر
از حد
انتظار

اعالن متغیر و آرایه

1
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حلقههای تکرار
از حلقهها برای اجرای یک یا چند دستورالعمل به تعداد دفعات مشخص یا تا زمان رسیدن به شرط خاصی
استفاده میشود.
  کارگاه  7کاربرد حلقه for
در اين كارگاه براي ايجاد جدول از دستور  forبا تعداد تکرار معین استفاده شده است.
 1یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید.
 2دستورهای ایجاد سرستون جدول را در موقعیت مشخص شده
بنویسید.
با استفاده از دستورات باال سرستون جدول را در بخش  HTMLایجاد کنید.
 ٣دستورهای  PHPزیر را بنویسید.
با استفاده از ساختار تکرار  forبه تعداد شمارنده
حلقه ،سطرهای جدول تولید میشود.
 4پرونده را با نام  prog7در پوشه www
ذخیره کرده ،اجرا کنید.

فعالیت
کارگاهی

برای نمایش جدول زیر دستورهای زیر را تکمیل کنید.
<?php
;)"جمعه" " ,پنج شنبه" " ,چهارشنبه" " ,سه شنبه" " ,دوشنبه" " ,یکشنبه"  " ,شنبه"($day=array
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
>?
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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حلقه foreach
برای دسترسی بهتمامی خانههای آرایه بدون استفاده از اندیس عددی آنها میتوان از دستور  foreachاستفاده
کرد foreach .به این صورت عمل میکند که در هر بار تکرار خود ،یکخانه در آرایه جلو میرود و اطالعات
آن را در حلقه قرار میدهد.
شکل کلی دستور foreach

{ ) متغیر  asنام آرایه( foreach

دستورات بدنه حلقه
}

  کارگاه  8ساخت فهرست کشویی
میخواهیم با استفاده از دستورات  PHPشکل  6را
ایجاد کنیم.

شکل   6ـ خروجی کارگاه 8
1

یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کرده ،دستورهای مربوطه را وارد کنید.

2

پرونده را با نام  prog8در پوشه  wwwذخیره کنید.
با استفاده از  localhostپرونده  prog8 .  phpرا اجرا کنید.

3
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  کارگاه  9استفاده از حلقه while
دستور  whileبراي ایجاد یک حلقه تا زمان
برقراري یک شرط استفاده میشود.
میخواهیم با استفاده از دستورات  PHPنمونبرگ
دریافت اطالعات را ایجاد کنیم (شکل.)7

شکل 7ـ خروجی کارگاه 9
1
2

یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید.
دستورهای مربوطه را در موقعیت مشخص شده وارد کنید.

تا زمانی که شرط حلقه برقرار است ،كادر ورود متن برای نمون برگ ساخته میشود .برای ایجاد  nameو id
منحصر بهفرد برای هر کادر متن از متغیر  $ nاستفادهشده است.
 3پرونده را با نام  prog 9در پوشه  wwwذخیره کرده ،اجرا کنید.

  کارگاه  10استفاده از حلقه do while
دستور  do whileدقیقاً شبیه به حلقه  whileاست ،با این تفاوت که دستورات بدنه حلقه به دلیل نوشته
شدن عبارت شرطی در انتهای حلقه ،حتی در صورت برقرار نبودن شرط ،یک بار اجرا میشوند.
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شکل کلی حلقه do while
do

{
تا زمانی که عبارت شرطی برقرار باشد این دستورات اجرا میشوند  // .دستورات بدنه حلقه
)عبارت شرطی( } while
میخواهیم با استفاده از دستورات  PHPفهرستی از
دکمههای رادیویی ایجاد کنیم شکل .8

شکل   8ـ صفحه وب کارگاه 10
1

یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کرده دستورهای مربوطه را وارد کنید.

 2پرونده را با نام  prog10در پوشه  wwwذخیره کرده ،اجرا کنید.
 3با استفاده از  view page sourceکد صفحه را مشاهده کنید و ویژگی  idدکمههای رادیویی را
بررسی کنید.
کدام قسمت کد  phpاین ویژگی را مقداردهی میکند؟
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فعالیت
کارگاهی

برنامهای به زبان  PHPبنویسید که جدولضرب  10در  10را با استفاده از دستورات  forتودرتو در
خروجی مرورگر نمایش دهد.

ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
و )...

نتایج
ممکن

نمره

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

به کارگیری صحیح حلقه های تکرار ـ
باالتر از
ایجاد برچسب های  HTMLبا استفاده از 3
حد انتظار
دستورات  phpـ رفع خطاهای کد صفحه وب

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات:
به کارگیری
رایانهای که نرمافزار  IDEطراحی
به کارگیری صحیح حلقه های تکرار ـ
حلقه در
صفحات وب ،نرم افزار شبیه ساز وب
در حد
ایجاد برچسب های  HTMLبا استفاده از
صفحه وب
سرور و مرورگر استاندارد اینترنت روی انتظار
دستورات php
پویا
آن نصب باشد.
زمان  15:دقیقه
پایین تر از
به کارگیری صحیح حلقه های تکرار
حد انتظار

2

فناوري CSS
اگر بخواهیم برای تارنمایی مانند فروشگاه محصوالت ایرانی که در واحد کار قبلی ایجاد کردید ،سبک های
مختلفی را در نظر بگیریم و نحوه نمایش عناصر را تغییر دهیم ،آیا استفاده از صفت هایی که تاکنون
آموخته اید و نحوه استفاده از آنها به شکلی که مشاهده کردید ،می تواند پاسخگوی نیاز شما باشد؟ آیا استفاده
از این صفت ها برای این منظور می تواند سبب بروز مشکل شود؟ برای پیدا کردن پاسخ این سؤاالت بهتر
است دست به کار شوید و سبک های مختلفی را با استفاده از آنچه تاکنون آموخته اید ،برای تارنمای فروشگاه
محصوالت ایرانی اعمال کنید.
فیلم

فیلم شماره  : 11207آشنایی با CSS

فیلم آشنایی با  CSSرا مشاهده کرده ،فعالیت زیر را انجام دهید.
فعالیت
گروهی

سؤاالت زیر را در کالس مطرح کرده و پس از گفت وگو با هم کالسی های خود در این باره ،پاسخ را ارائه دهید:
ـ  ،CSSمخفف چه واژگانی است؟
ـ نقش  ،CSSدر ایجاد تارنماها را شرح دهید؟
ـ استایل شیت ( )Style sheetچیست؟
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ـ انواع استفاده از  CSSرا نام برده ،درباره هر کدام توضیح مختصری ارائه دهید.
ـ در دو تصویر زیر ،قسمت های مختلف کد را شناسایی کرده ،به طور مجزا درباره هر کدام توضیح دهید.

شکل 9ـ کدهای  CSSداخلی و خارجی

آشنایی با قوانین :CSS
 CSSقوانین مربوط به سبک ها ( )stylesرا به
عناصر  HTMLنسبت می دهد و در نتیجه نحوه
نمایش محتوای این عناصر را در صفحه کنترل
می کند .یک قانون در  ،CSSاز دو بخش selector
و  declarationتشکیل شده است (شکل .)10

شکل 10ـ بخش های مختلف یک قانون در CSS

ـ  : Selectorدر این بخش ،عنصر یا عناصر  HTMLکه می خواهیم سبک مورد نظر روی آنها اعمال شود را
مشخص می کنیم .در مثال باال ،تمامی عناصر پاراگراف < >pبا رنگ سبز نمایش داده می شوند .در صورتی که
بیش از یک عنصر را بخواهیم در این بخش مشخص کنیم ،نام عناصر باید با عالمت کاما از یکدیگر جدا شوند.
ـ  : Declarationنحوه نمایش عناصر در این بخش تعیین می شود .این بخش از دو قسمت زیر تشکیل شده
است:
ـ  : Propertyنام ویژگی مورد نظر در این بخش مشخص می شود.
ـ  :Valueمقدار صفت مورد نظر را تعیین می کند.
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فعالیت
گروهی

بخش های مختلف قسمت  declarationرا در کادرها بنویسید.

شکل 11ـ بخش های مختلف قسمت declaration

در بخش  declarationمی توان چندین صفت را مشخص کرد .در این صورت نام آنها با عالمت سمی کولن(;)
از یکدیگر جدا می شوند (شکل .)12

شکل 12ـ استفاده از چند صفت در قسمت declaration

برای خوانایی بیشتر دستورات به گونه ای که بتوان با یک نگاه بخش مورد نظر را پیدا کرد ،هر صفت و مقدار
آن را مانند شکل ،در یک خط مستقل قرار می دهند .اما می توان تمامی ویژگی ها را پشت سر هم در یک
خط نیز نوشت (شکل .)12

شکل 13ـ قرار دادن صفت ها در یک خط

برای نوشتن کدهای  HTMLو  CSSاز ویرایشگرهای مختلفی می توان استفاده کرد .یکی از این ویرایشگرها
که امکانات خوبی در اختیار کاربر قرار می دهد Notepad++ ،است .هنگام نوشتن کدها در این برنامه ،فقط
کافیست نوع زبان برنامه نویسی را مشخص کنید تا ویرایشگر بتواند کدها را شناسایی کند.
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  کارگاه  11تغییر رنگ عناصر
 1نرم افزار  Notepad++را باز کنید و برای نوشتن کدهای  htmlزبان را انتخاب کنید.
 ٢صفحه وب با عنوان «قالب بندی متن و پاراگراف» را باز کنید که در فصل قبل ایجاد کردید.
 ٣یک استایل شیت داخلی ایجاد کنید.
در قسمت < >headصفحه وب ،عنصر < >styleرا به شکل زیر اضافه کنید:
>”<style type=”text/css
></style
برای اینکه مشخص شود که قصد استفاده از سبک های  CSSرا داریم ،در عنصر < >styleاز صفت type
استفاده می کنیم.
 ٤سبک مورد نظر برای تغییر رنگ عناصر صفحه را ایجاد کنید.
برای تغییر رنگ متن عناصر صفحه ،می توان از انتخابگر نوع استفاده کرد .در ناحیه  selectorانتخابگرهای متنوعی
می توانند قرار گیرند ،در نتیجه این امکان برای ما وجود دارد بتوانیم عناصر خاصی را در یک سند  HTMLانتخاب
کرده ،قوانین  CSSرا روی آنها اعمال کنیم .درجدول  ،3انتخابگرهای رایج  CSSرا مشاهده می کنید.
جدول 3ـ انتخابگرهای رایج در CSS
انتخابگر

توضیحات

مثال

انتخابگر عام
()Universal

به تمامی عناصر سند  HTMLاعمال می شود.

}{*

انتخابگر نوع ()Type

به عناصری که نام آنها ذکر می شود ،اعمال می شود.
یکی از ساده ترین و پرکاربردترین نوع انتخابگرها است و
با استفاده از آن می توان کلیه عناصر  HTMLرا بدون
در نظر گرفتن موقعیت عنصر انتخاب کرد.

{ }h1, h2, h3
به تمامی عناصر  h2 ،  h1و  h3اعمال می شود.

} { .  note
به عناصری اعمال می شود که مقدار صفت  classآنها
به عنصری اعمال می شود که مقدار صفت  classآن
برابر با  noteباشد.
انتخابگر کالس ( )Classعنصر برابر با مقداری باشد که در جلوی عالمت نقطه ().
} {p. note
مشخص شده است.
تنها به عناصر < >pاعمال می شود که مقدار صفت
 classآنها  noteباشد.

انتخابگر شناسه ()ID

به عنصری اعمال می شود که مقدار صفت  idآن عنصر
} { #introduction
برابر با مقداری باشد که در جلوی عالمت ( )#مشخص
به عنصری اعمال می شود که مقدار صفت  idآن برابر
شده است .به عبارت دیگر ،سبک مورد نظر را به یک
با  introductionباشد.
عنصر یکتا اعمال می کند.

} { li>a
به عنصری اعمال می شود که فرزند مستقیم عنصر دیگر
تنها به عناصر < >aاعمال می شود که درون < >liقرار
انتخابگر فرزند ( )Childباشد .به عبارت دیگر ،عنصر مربوطه درون عنصر دیگر
گرفته باشند اما به سایر عناصر < >aدر صفحه اعمال
واقع شده باشد.
نخواهد شد.

انتخابگر اوالد
()Descendant
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}{pa
به عنصری اعمال می شود که اوالد عنصر مورد نظر باشد به عناصر < >aاعمال می شود که در عنصر < >pقرار
گرفته اند .حتی اگر عناصر دیگر نیز بین آنها باشد
نه فقط فرزند مستقیم آن عنصر.
اهمیتی ندارد.

پودمان سوم :طراحی صفحات وب پویا

برای تعیین سبک عناصر  h1و  pکد زیر را داخل عنصر < >styleوارد کنید:

٥

صفحه را ذخیره کرده ،نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.

{ h1
};color: red
{p
};color: green

  کارگاه  12استفاده از استایل شیت داخلی ()Internal
1
٢

صفحه وب معرفی محصول پسته را باز کنید.
یک استایل شیت داخلی به شکل زیر در صفحه ایجاد کنید.

>”<meta charset=”utf-8
< >/titleمحصوالت ايراني<>title/
>”<style type=”text/css
			
{body
};				background-color: yellow
{h1
		
};				color: gray
{h1, p
		
};			text-align: right
></style
></head
><body
<>h1معرفی پسته ایرانی<>h1
یکی از بهترین محصوالت ایران پسته>p< ،

٣

است .این محصول سرشار از پتاسیم است.
مراکز اصلی تولید پسته در استان کرمان و شهرستان رفسنجان قرار دارند.
در ایران چهار نوع پسته فندقی ،کله قوچی،
< >/pاحمد آقایی و اکبری تولید می شوند.
></body
></html
صفحه را ذخیره کرده ،نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.
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فعالیت
کارگاهی

برای سایر صفحات معرفی محصول فروشگاه محصوالت ایرانی ،با استفاده از استایل شیت داخلی،
سبک هایی را مانند مثال فوق ،برای عناصر موجود در صفحه در نظر بگیرید و خروجی جدید را با
خروجی قبلی مقایسه کنید.

  کارگاه  13استفاده از استایل شیت خارجی ()External
1

صفحه وب معرفی محصول پسته را به شکل زیر تغییر دهید.

		

><!DOCTYPE html
<>html
><head
>”<meta charset=”utf-8
></titleمحصوالت ايراني><title
></head
><body
< >/h1بهترين محصوالت خشکبار ايران براي صادرات <>h1
بهترین محصوالت ایران شامل پسته>p< ،

خرما ،کشمش و به عنوان حوزه ای جدید
< >/pدر میوه های خشک است.
></body
></html

 ٢برای صفحه وب استایل شیت خارجی ایجاد کنید.
پرونده جدیدی ایجاد و آن را با نام  stylesبا پسوند  cssدر پوشه ای با نام  cssذخیره کنید و آن را در کنار
پرونده مربوط به صفحه وب قرار دهید .سپس کدهای زیر را در آن وارد کنید.
می توان قوانین  cssرا درون یک پرونده جداگانه قرار داده ،آن را با پسوند  cssذخیره کرد.

٣
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{body
};background-color: yellow
{h1
};color: gray
{h1, p
};text-align: right

برای استفاده از استایل شیت خارجی در صفحه وب ،به پرونده آن ارجاع دهید.

پودمان سوم :طراحی صفحات وب پویا

در بخش < >headصفحه وب ،کد زیر را اضافه کنید:
><link href=”css/styles.css” type=”text/css” rel=”stylesheet” /
با استفاده از عنصر < >linkدر صفحه وب ،محل ذخیره سازی این پرونده را برای مرورگر مشخص کنید .عنصر
< >linkیک عنصر خالی ( )empty elementمحسوب می شود به این معنی که نیازی به برچسب پایانی
ندارد و در بخش < >headصفحه وب قرار می گیرد .این عنصر دارای سه صفت زیر است:
ـ  : hrefآدرس محل پرونده ( CSSکه معموال ً در پوشهای با نام  cssیا  stylesاست) در این بخش مشخص
می شود.
ـ  :typeنوع سندی که در بخش  hrefمشخص شده است ،در این قسمت تعیین می شود .برای این منظور
از مقدار  text /cssاستفاده می شود.
ـ  : relنوع ارتباط صفحه  HTMLبا پرونده استایل شیت مورد نظر ،در این قسمت تعیین می شود .در این
حالت ،باید از مقدار  stylesheetاستفاده کنیم.
 ٤صفحه را ذخیره کرده ،نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.
کنجکاوی

چرا برای تارنما هایی که بیش از یک صفحه دارند ،بهتر است از استایل شیت های خارجی استفاده شود؟

فعالیت
کارگاهی

برای صفحات معرفی محصول تارنمای فروشگاه محصوالت ایرانی ،با استفاده از استایل شیت خارجی،
سبک هایی را مانند مثال باال ،برای عناصر موجود در صفحه در نظر بگیرید و خروجی جدید را با
خروجی قبلی مقایسه کنید.

قالبتبندی متن با استفاده از صفتهای قلم
    نوع قلم
با استفاده از صفت  ،font-familyمی توان نوع قلم متن مورد نظر را تعیین کرد .مقداری که برای این صفت
در نظر گرفته می شود ،برابر با نام قلم مورد نظر است .برای اینکه بازدیدکنندگان سایت بتوانند متن ها را با
قلم مشخص شده مشاهده کنند ،الزم است که آن قلم را در رایانه خود داشته باشند .می توان نام چند قلم
را به عنوان مقدار این صفت در نظر گرفت و آنها را با کاما از یکدیگر جدا کرد .در این صورت اگر کاربر قلم
اول را در رایانه خود نداشته باشد ،نرم افزار مرورگر می تواند از قلم های جایگزین مشخص شده ،استفاده کند.
به مثال زیر توجه کنید:
{h1, h2
};"font-family : Arial , Verdana , "Courier New
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یادداشت

اگر نام قلم مورد نظر بیش از یک کلمه باشد ،باید نام قلم را درون عالمت نقل قول دوتایی قرار داد.

    اندازه قلم:
با استفاده از صفت  font-sizeمی توان اندازه قلم ها را در صفحه وب تعیین کرد .روش های مختلفی برای
انتخاب اندازه قلم وجود دارد که شامل موارد زیر است:
ـ پیکسل :برای تعیین اندازه قلم بر اساس پیکسل ،از پسوند  pxاستفاده می شود.
ـ درصد :برای تعیین اندازه قلم بر اساس درصد ،از عالمت  %استفاده می شود.
ـ  : EMSیک  emبرابر با پهنای حرف  mاست.
پژوهش

درباره روش های مختلف انتخاب اندازه قلم تحقیق کرده ،تفاوت آنها را بررسی کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

{ body
};font-size: 12px
{ h1
};font-size: 200%
{ h2
};font-size: 1.3em

ایجاد متن های ضخیم (:)Bold
با استفاده از صفت  font-weightمی توان متن مورد نظر را به صورت ضخیم نمایش داد .این صفت دارای
دو مقدار زیر است:
ـ  : normalمتن را به صورت عادی نمایش می دهد.
ـ  : boldمتن را به صورت ضخیم نمایش می دهد.
به مثال زیر توجه کنید:
{ # guide
}; font-weight: bold
  کارگاه  14ایجاد قالب بندی روی متن
 ١یک صفحه وب شامل پاراگراف ایجاد کنید ،در هر مرحله با ذخیره سازی تغییرات ،نتیجه را در
مرورگر مشاهده کنید.
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٢
٣
٤

با استفاده از استایل شیت داخلی ،نوع قلم پاراگراف را به دلخواه تغییر دهید.
اندازه متن پاراگراف را برابر با  30پیکسل قرار دهید.
متن پاراگراف را ضخیم کنید.

ارزشیابی مرحله 3
نتایج
شرایط عملکرد
مراحل کار
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و  )...ممکن

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار  IDEطراحی
ایجاد
صفحات وب ،نرم افزار شبیه ساز وب سرور
سبک در
و مرورگر استاندارد اینترنت روی آن نصب
صفحه وب
باشد.
زمان  10:دقیقه

باالتر
از حد
انتظار

در حد
انتظار
پایین تر
از حد
انتظار

استاندارد (شاخصها/داوری/
نمره  دهی)
استفاده از استایل شیت های
داخلی و خارجی ـ استفاده
از انتخابگرهای رایج برای
قالب بندی متن و قالب بندی
عناصر به کمک رنگ

نمره

3

استفاده از استایل شیت های
داخلی برای قالب بندی متن و 2
قالب بندی عناصر به کمک رنگ
قالب بندی متن ـ قالب بندی
عناصر به کمک رنگ

١

ايجاد پروژه در PHP
اكنون با استفاده از کارگاههاي آموزش ساختار زبان  PHPپروژه را تعریف ،تحلیل و سپس پیادهسازی خواهيم
كرد .در اين پروژه از فناوري  CSSو رويدادهاي جاوا اسكريپت به صورت مختصر استفاده مي شود.
تعریف پروژه  :هدف ایجاد یک فروشگاه برخط برای معرفی ،ارائه و فروش محصوالت ایرانی از طریق شبکه
جهانی اینترنت است .محصوالت این فروشگاه شامل فرش های نفیس ایرانی ،میوههای صادراتی ،محصوالت
خشکبار ،صنایعدستی و سوغاتهای شهرهای مختلف است (شکل .)14
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فروشگاه
طراحی   و  ایجاد بانک
اطالعاتی فروشگاه

ارتباط با ما

درباره ما

مشاهده محصوالت
پربازدید

عضویت در تارنما
اعتبارسنجی
اطالعات نمون برگ

ورود به تارنما

خروج از تارنما

بهینه سازی پوسته

درج حساب کاربری
در جدول کاربران

تشخیص نوع کاربر

مدیر مدیریت
تارنما

کاربر معمولی

ثبت سفارش
محصول

طراحی پوسته

تکمیل و ثبت
اطالعات پروفایل

حذف محصوالت
فروشگاه

ویرایش محصوالت
فروشگاه

ثبت محصوالت
فروشگاه

پیگیری وضعیت
سفارش

نمایش محصوالت

شکل 14ـ نقشه تارنما فروشگاه برخط ایرانیان

تحلیل پروژه :واحدهای مختلف این فروشگاه برخط شامل منوی اصلی ،سر صفحه ،پاصفحه ،بخش نمایش
محصوالت و بخش امکانات تارنما است.
جدول 4ـ بخش های صفحات فروشگاه بر خط
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قسمت

توضیح

منوی اصلی

شامل پیوندهای صفحه اصلی ،عضویت در تارنما ،ورود به تارنما ،درباره ما و ارتباط با ما است.
کاربر میتواند با کلیک روی هر یک از پیوندها به صفحه طراحیشدۀ مرتبط وارد شود.

سر صفحه

شامل لوگوی تصویری تارنما است.

پاصفحه

شامل توضیحات مالکیت مادی و معنوی تارنما است.

بخش نمایش
محصوالت

شامل ویترین نمایشگاهی محصوالت تارنما است که کاربر با کلیک روی تصویر هر محصول،
توضیحات تکمیلی و تصاویر متنوع آن را مشاهده میکند .در پایین تصویر هر محصول ،پیوند
خرید کاال وجود دارد و کاربر با کلیک روی آن و مشاهده توضیحات تکمیلی میتواند اقدام به
خرید پستی محصول انتخابی کند.

بخش امکانات

تارنما شامل واحد جستجو و فهرست پرفروشترین محصوالت است.

پودمان سوم :طراحی صفحات وب پویا

  کارگاه  15طراحی پوسته تارنما
در این کارگاه پوسته تارنمای فروشگاه بر خط را طراحی می کنیم (شکل )15

شکل 15ـ پوسته تارنمای فروشگاه بر خط

 ١پوشه  iranianshopرا در  wwwایجاد کنید.
برای طراحی تارنما طبق سناریوی تعریفشده ،ابتدا پوشه  iranianshopرا ایجادکنید .تمام پروندههایی که
در مراحل بعد ایجاد میشود ،در این پوشه ذخیره خواهند شد.
 2یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید و دستورهای زیر را در آن وارد کنید.

3

برای ایجاد جداول شکل  15کد زیر را بعد از سبک  set_style_linkوارد كنيد.
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 4پرونده را با نام  indexدر مسیر \ www\ iranianshopذخیره و اجرا کنید.
برای نمایش صحیح عبارات فارسی در هنگام ذخیرهسازی کدینگ پرونده را  UTF-8قرار دهید.
قدم بعدی انجام پروژه ،ایجاد صفحه وب ثبتنام در تارنما است .با توجه به اینکه در همه صفحههای تارنما
بخشهای سرصفحه ،منوی پیوندها و پاصفحه تکراری است ،باید دوباره دستورات  HTMLتولیدکننده این
بخشها در آنها تکرار شود که این فرایند باعث پیچیدگی مدیریت محتوای صفحهها برای تغییرات و توسعه
آینده آنها خواهد شد .برای رفع این افزونگی میتوان دستورهای سرصفحه و پاصفحه را در پروندههای مستقل
قرار داد و آنها را در صفحههایی که موردنیاز است با تابع  includeفراخوانی کرد.
تابع  : includeبا استفاده از تابع  includeمیتوان محتوای یک پرونده  phpرا درون صفحه  phpدیگری
وارد کرد .در این حالت وبسرور در هنگام اجرای صفحه ،محتوای پرونده اضافهشده را خوانده ،آن را با صفحه
اول ترکیب میکند .سپس خروجی را در قالب یک صفحه نمایش میدهد.
شکل کلی تابع include
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;)' نام پروندهinclude(  ' php

پودمان سوم :طراحی صفحات وب پویا

  کارگاه  16بهینهسازی پوسته تارنما
 ١پوشهای با نام  includesدر پوشه  iranianshopایجاد کنید.
 ٢بخشهایی که در باال و پایین تمام صفحات وجود دارد را در پروندههای جداگانه ذخیره کنید.
دستورهای موجود در پرونده  index.phpرا به سه بخش تقسیم کنید .بخش اول که در ابتدای تمام صفحات
وجود دارد .بخش دوم اختصاصی هر صفحه است و بخش سوم در پایین تمام صفحات وجود دارد .با استفاده
از  Dreamweaverدو پرونده با قالب  phpبه نامهای  headerو  footerایجاد و یک نسخه مشابه از بخش
اول و سوم پرونده  index.phpرا مطابق شکل  16در آنها وارد کنید.

شکل 16ـ بخش های صفحات وب فروشگاه بر خط
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 ٣پروندههای  header . phpو  footer . phpرا در پوشه  includesذخیره کنید.
برچسبهایی که پاصفحه تارنما را تشکیل میدهند ،همۀ برچسبهای باز شده در پرونده  header.  phpرا میبندد.
 4از پرونده  index . phpدستورهای بخش اول و سوم را که در دو پرونده  header . phpو
 footer . phpقرار دادید ،حذف کنید.
پس از حذف ،فقط کلمه « محصوالت» باقی میماند.
 ٥محتوای پرونده  header . phpرا به ابتدای پرونده  index . phpاضافه کنید.
دستورهای زیر را به ابتدای پرونده  index .  phpاضافه کنید؛ که پس از اجرا باعث نمایش سرصفحه و منوی پیوندها شود.
<?php
;)"include ("includes/header. php
>?
 ٦محتوای پرونده  footer . phpرا به انتهای پرونده  index . phpاضافه کنید.
<?php
;)"include ("includes/footer.php
>?
 ٧پرونده  index . phpرا ذخیره کرده ،اجرا کنید.
خروجی ظاهر شده مانند حالتی است که همه دستورها را بهصورت یک جا در پرونده  index .   phpوارد کرده

بودید و تغییری در خروجی ایجاد نشده است.

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج ممکن استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

تعیین صفحات مختلف تارنما ـ ایجاد
مکان :کارگاه استاندارد رایانه باالتر از حد
پرونده برای سرصفحه و پا صفحه 3
انتظار
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
تارنما ـ طراحی پوسته تارنما
 IDEطراحی صفحات وب،
بهینه سازی
نرم افزار شبیه ساز وب سرور و در حد تعیین صفحات مختلف تارنما ـ
2
تارنما
طراحی پوسته تارنما
انتظار
مرورگر استاندارد اینترنت روی
آن نصب باشد.
پایینتر از
دقیقه
زمان15 :
1
تعیین صفحات مختلف تارنما
حد انتظار
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نمره

پودمان سوم :طراحی صفحات وب پویا

دریافت اطالعات از نمونبرگ
یکی از مهمترین مسائلی که هنگام طراحی تارنمای پویا در نظر گرفته میشود ،دریافت اطالعات از کاربر
به وسیلۀ نمون برگ ها است .برای تکمیل مباحث مربوط به نمون برگ کاربرد ویژگیهای  actionو method
را بررسی میکنیم.
ویژگی  : actionاین ویژگی مشخص میکند که پس از کلیک دکمه  submitبه وسیلۀ کاربر ،اطالعات
نمون برگ به چه صفحه وبی ارسال شود.
ویژگی  : methodاین ویژگی مشخص میکند که روش ارسال اطالعات نمون برگ به صفحه وب مقصد با
استفاده از روش  GETیا  POSTباشد.
روش  : GETاگر اطالعات حساسی در نمون برگ ارسالی وجود ندارد ،مانند جستجو در تارنما از روش
 GETاستفاده کنید .هنگامیکه از  GETاستفاده میکنید اطالعات نمون برگ در نشانی صفحه قابلمشاهده
است .روش  GETبرای ارسال اطالعات کم مناسب است .چون در مرورگرها تعداد حروفی که در نوار نشانی
میتوانید وارد کنید ،محدود است.
آرایه  : $ _ GETآرایهای است برای دریافت اطالعات ارسالی نمون برگی که ویژگی  methodآن با GET
مقداردهی شدهاست.
شکل کلی دسترسی به عناصر آرایه $_GET

;]"نام شیء"[ = $_GETنام متغیر

روش  :  POSTاز روش  POSTباید در هنگامی استفاده کنید که نمون برگ دارای اطالعات مهم مانند
گذرواژه یا شماره کارتهای اعتباری است .روش  POSTامنیت بیشتری در ارسال اطالعات دارد و اطالعات
نمون برگ در نوار نشانی صفحه وب قابلمشاهده نیست .با استفاده از روش ارسال  POSTمیتوانید حجم
بسیار زیادی از اطالعات را ارسال کنید .حداکثر اطالعات در این روش بهصورت پیشفرض  8مگابایت است
که در پرونده تنظیمات  phpبه نام  php.iniمشخصشده است و با ویرایش این پرونده میتوان این محدودیت
را تغییر داد.
آرایه  : $_POSTآرایهای است برای دریافت اطالعات ارسالی نمون برگی که ویژگی  methodآن با post
مقداردهی شدهاست.
شکل کلی دسترسی به عناصر آرایه $_POST

;]"نام شیء"[ = $_POSTنام متغیر

  کارگاه  17طراحی صفحه وب پویای عضویت در تارنما
در این کارگاه صفحه عضویت تارنما را طراحی میکنیم (شکل )17
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شکل 17ـ صفحه عضویت در تارنما

 ١پرونده  register . phpرا ایجاد کنید.
یک پرونده جدید با قالب  phpو نام  registerایجاد و نمون برگ دریافت اطالعات کاربر را ایجاد کنید.
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اطالعات این نمون برگ با چه روشی به صفحه وب پویا ارسال می شود؟
 ٢پرونده  register . phpرا در پوشه  iranianshopذخیره کنید.
 ٣در پرونده  header . phpپیوند مربوط به عضویت در تارنما را به صورت زیر تغییر دهید.

 4پرونده  register . phpرا اجرا کنید.
 ٥صفحه وب پویای دریافتکننده اطالعات نمون برگ را ایجاد کنید.
یک پرونده جدید با نام  action_register.phpایجاد کرده ،دستورها را وارد کنید و آن را در پوشه iranianshop
ذخیره کنید.

 ٦عملکرد ارسال اطالعات نمون برگ به صفحه وب پویای دریافتکننده را بررسی کنید.
فیلدهای نمون برگ را پرکنید و روی کلید ثبتنام کلیک کنید .شکل  18صفحه نمون برگ را با اطالعات
نمونه نمایش میدهد.
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شکل 18ـ نمایش اطالعات نمون برگ ارسال شده به روش GET

در نوار نشانی شکل  18چه اطالعاتی مشاهده می شود؟ مشاهده کدام یک از این اطالعات می تواند باعث
احتمال نفوذ به تارنما شود؟
 ٧در پرونده وب پویای  register . phpروش ارسال داده های نمون برگ را به  POSTتغییر
دهید.

 ٨در صفحه وب پویای دریافتکننده تغییرات متناسب را با روش ارسال  POSTاعمال کنید.
در پرونده وب پویای  action_register . phpهمۀ دستورهای  $_GETرا به  $_POSTتغییر دهید.
 ٩عملکرد روش  POSTرا بررسی کنید.
دادههای جدید را در نمون برگ وارد کنید و روی کلید ثبتنام کلیک کنید.

شکل 19ـ خط آدرس در روش ارسال POST

اعتبارسنجی نمونبرگ
زمانی که اطالعات به صفحه بررسی وب پویا ارسال میشوند نیاز است از معتبر بودن دادههای وارد شده
به وسیلۀ کاربر اطمینان حاصل شود .برخی از توابع مورد نیاز برای انجام اعتبارسنجی در جدول  5آمده
است.
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جدول  5ـ برخی از توابع موردنیاز برای اعتبارسنجی
نام تابع

شکل کلی

کاربرد

) (isset

به کمک این تابع میتوان از معرفی شدن متغیرها اطمینان
;)نام متغیر(isset
حاصل کرد .در صورتی که متغیر تعریف نشده باشد ،مقدار
 falseرا برمیگرداند.

) (empty

این تابع خالی بودن متغیرها را بررسی میکند .در صورت
;)نام متغیر(empty
خالی بودن متغیر ،مقدار  trueرا برمیگرداند.

) (exit

برای خاتمه دادن به اجرای دستورات برنامه از این تابع
;)پیام دلخواه(exit
استفاده میشود .ورودی این تابع میتواند یک پیام نیز باشد
اما واردکردن ورودی برای این تابع الزامی نیست.

برای بررسی صحت رایانامه میتوان از
) (); filter_varنام متغیر  ,عبارت الگو( FILTER_VALIDATE_EMAIL filter_varبه جای عبارت
الگو استفاده کرد.
پژوهش

به کمک هنرآموز خود الگویهای  FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIREDو
 FILTER_VALIDATE_URLرا برای تابع  filter_varبررسی و با یک ایده شبیهسازی کرده ،در
خروجی مرورگر نتیجه را نمایش دهید.
  کارگاه  18اعتبارسنجی اطالعات ارسالی نمون برگ
پس از ارسال اطالعات نمون برگ که بهوسیلۀ کاربر وارد شده ،باید از پر بودن همه فیلدهای ضروری ،یکسان
بودن مقدار فیلدهای گذرواژه و تکرار آن و درست بودن قالب مقدار فیلد رایانامه اطمینان حاصل کرد.
 ١پرونده  action_register . phpرا بازکنید .دستورهای زیر را تکمیل کرده ،به ابتدای پرونده
اضافه کنید.
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 ٢برای بررسی یکسان بودن کلمه عبور و تکرار
آن دستورهای زیر را به پرونده اضافه کنید.
٣

برای بررسی صحت ورود نشانی رایانامه ،دستورهای زیر را به پرونده اضافه کنید.

 4با استفاده از وب سرور ،مراحل عضویت در تارنما را با واردکردن دادههایی که باعث ایجاد خطا
میشود ،بررسی کنید.

ارزشیابی مرحله 5
مراحل کار

تبادل داده بین
سرویس دهنده و
سرویس گیرنده
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شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

ایجاد نمون برگ ثبت اطالعات به دو
روش  GETو  POSTو ارسال اطالعات
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
باالتر از
به یک صفحه وب پویا ـ استفاده بهینه 3
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
حد انتظار
از توابع اعتبارسنجی اطالعات و مدیریت
 IDEطراحی صفحات وب ،نرم افزار
خطاهای کاربر نهایی
شبیه ساز وب سرور و مرورگر
استاندارد اینترنت روی آن نصب
ایجاد نمون برگ ثبت اطالعات به
در حد
2
باشد.
دو روش  GETو  POSTو ارسال
انتظار
اطالعات به یک صفحه وب پویا
زمان 20:دقیقه
پایینتر از
حد انتظار

طراحی اولیه نمون برگ

1
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آشنایی با جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت یک زبان اسکریپت نویسی مبتنی بر اشیا و سطح باال است که کاربردهای گسترده ای در
طراحی تارنما ها و صفحات اینترنتی جهت بهبود کارایی و شکل دهی به ظاهر صفحات وب دارد .با کمک
جاوا اسکریپت می توانید به صفحات  htmlویژگی های تعاملی و ایجاد واکنش به رویدادها را اضافه کنید و
اطالعات نمون برگ ها را ثبت و ارسال کنید .به همین علت برای پویانمایی در سمت کاربر از این زبان
استفاده میشود.
با استفاده از زبان جاوا اسکریپت میتوانیم محتوای صفحه وب ،ویژگی عناصر و استایل شیتها را تغییر دهیم.
حاال این سؤال مطرح میشود که چگونه زبان جاوا اسکریپت به عناصر یک صفحه وب دسترسی دارد؟
زمانی که یک صفحۀ وب بارگذاری میشود ،مرورگر از آن صفحه ،یک مدل شیءگرا (Document Object
 )Modelایجاد میکند و جاوا اسکریپت از طریق این مدل میتواند به تمام عناصر  HTMLصفحه وب
دسترسی داشته باشد .در این مدل هر یک از عناصر  HTMLیک شی محسوب میشود.
برچسب <>script
اسکریپت ها و محتویات وب درون برچسب > < script>…….< /scriptقرار می گیرد.
اعالن متغیر
در جاوا اسکریپت برای تعریف متغیر از کلمه کلیدی  varاستفاده می شود و بعد از آن نام متغیر قرار می گیرد.
شکل کلی اعالن متغیر

; مقدار = نام متغیر var

قوانین نام گذاری متغیر مانند سی شارپ است.
انتساب مقادیر به متغیرها
برای مقداردهی به متغیرها مانند سی شارپ از عملگر انتساب (=) استفاده می شود.

;var n = 10 , name
;"name = "ali

اشیا مدل  DOMو متدهای آن
مدل  DOMیک نگاشت از تکتک عناصر و ویژگیهای صفحۀ وب به اشیا در زبان جاوا  اسکریپت را بیان
میکند .با استفاده از این اشیا
میتوانید همۀ عناصر صفحه
وب را تغییر دهید و رویدادها
را به صورت پویا به عناصر
 HTMLاختصاص دهید.
نمودار 1ـ ساختار سلسله مراتبی DOM
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نمودار  1ساختار سلسله مراتبی  DOMرا نشان میدهد .در اين مدل شیء  Windowبه عنوان شیء اصلی
و والد يک سند  HTMLمحسوب میشود و هر شیء زیر مجموعهای دارد تا به پایینترین رده یعنی عناصر
برسد .شیء  Windowدارای 3زير شاخه يا فرزند اصلی ،به نامهای  document ،  historyو  locationاست.
ـ شیء  : documentشامل محتوی اصلی يک صفحه  HTMLبوده ،در برگيرنده همه عناصر مانند
متن ،نوشته و  ...است که به وسيله برچسبهای  HTMLايجاد شدهاند .اين شیء دارای  2زير شاخۀ
اصلی به نام  headو  bodyاست .اين دو شیء نيز به نوبه خود دارای زير شاخههای ديگر هستند.
ـ شیء  : locationدر برگيرنده اطالعات کلی درباره  URLيا آدرس اينترتی صفحه است.
ـ شیء  : historyشامل اطالعاتی درباره آدرس ( )URLصفحه جاری است.
زبان جاوا اسکریپت دارای اشیا ،متد ،رویداد و ویژگی های مختلفی است.
ـ اشیا :پنجره ها ،دکمه ها ،کادرهای متن ،تصاویر و صفحه (سند) یک شیء هستند.
ـ متد :متدها رفتارهایی هستند که اشیا در مقابل رویدادها از خود نشان می دهند.
ـ ویژگی :هر شیء عالوه بر متد دارای ویژگی هایی است ،همان طورکه هر فرد دارای ویژگی های خاص مثل
رنگ چشم ،رنگ پوست ،قد و  ...است.
ـ رویداد :در واقع رویدادها همان اتفاقاتی هستند که شیء با آن روبه رو است .مثال ً رویداد کلیک کردن.
مفهوم pop up
 pop upدر برنامهنویسی وب به پنجرههای

کوچکی مانند تبلیغات یا پیامهای خوشآمدگویی
گفته میشود که به صورت خودکار یا با دخالت
کاربر ،با کلیک یا بردن ماوس روی یک عنصر
مشخص در مرورگر نمایش داده میشوند و
بیشتر آنها بر مبنای جاوا اسکریپت هستند
شکل20ـ پنجره های pop up
(شکل  .)20پنجرههای  pop upواسط گرافیکی
کاربر ( ) )Gul) Graphical User Interfaceهستند ،بدین معنی که قابلیت تعامل با رفتارهای کاربر
را دارند.
در ادامه با فراخوانی متدهای شیء  windowکادر پيام ( )alert Boxو دريافت تأييد ( )confirm Boxرا
ایجاد میکنیم.
صدور پیام با متد alert
این متد در شیء  windowباعث نمایش پیام در صفحه وب میشود.
; )"پیامی که در کادر نمایش داده میشود"( window.alert
نمایش کادر دریافت تأیید با متد confirm

پنجرۀ دريافت تأييد ،جهت اعالن يک پيام به کاربر و دريافت نظر وی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش پیام
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مورد نظر استفاده می شود.
اين پنجره دو دکمۀ  OKو  Cancelدارد که در صورت انتخاب گزينۀ  ،OKمتد مقدار  Trueو در صورت
انتخاب  ،Cancelمقدار  Falseرا به صفحه بازمیگرداند.
;)"پیام جهت دریافت تأیید"( window.confirm

  کارگاه  19نمایش پیام
می خواهیم پیام « به فروشگاه محصوالت ایرانی خوش آمدید» را نمایش دهیم.
 ١صفحه وبی به نام  messageایجاد کنید.
 ٢در بدنه اسکریپت متد  alertرا فراخوانی کرده ،پیام مورد نظر را نمایش دهید (شکل .)21

شکل 21ـ صدور پیام

 ٣صفحه وب را ذخیره کرده ،اجرا کنید.
 4صفحه اصلی تارنمای فروشگاه را باز کرده ،در نمای  codeقرار دهید و در قسمت  headکد
نمایش پیام را نوشته ،پرونده را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.
 ٥در صفحه وبی به نام  confirmکادر تأییدی ایجاد کرده که در صورت کلیک کردن روی  okیا
 cancelپیام مناسبی نمایش دهد (شکل .)22

شکل 22ـ کادر تأیید

صفحه را ذخیره و اجرا کنید.
یادداشت

ساختار دستورات شرطی و دستورات تکرار در جاوا اسکریپت کامال ً مشابه زبان سی شارپ است.
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توابع
یک تابع مجموعه ای واحد از یک سری دستورالعمل است که در هر بار فراخوانی کل دستورات درون آن یک
بار اجرا می شود .از توابع برای شکستن و تقسیم کردن کل برنامه به واحدهای کوچک تر و مستقل استفاده
می شود .تابع با کلمه کلیدی  functionتعریف می شود.
ساختار کلی تعریف تابع
>"<script type = "text/javascript
() نام تابع function

{
دستورات تابع
}
>< /script
استفاده از توابع در صفحات و اسکریپت ها ،امکانات زیر را به برنامه نویس می دهد.
 ١از توابع برای تعریف دستورالعمل هایی استفاده می شود که می خواهیم اجرای آنها کنترل شده باشد و در
مواقع معینی مثل وقوع یک رویداد یا  ...انجام شود .دستورات یک تابع حتی در زمانی که اسکریپت آن در
درون صفحه قرار دارد ،تا زمانی که فراخوانی نشود ،اجرا نخواهد شد.
 ٢یک تابع را می توان از هر نقطه ای در صفحه فراخوانی کرد.
 ٣یک تابع می تواند یک یا چند متغیر را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کرده ،همچنین یک مقدار را به
عنوان خروجی به نقطه ای که از آن فراخوانی شده است بازگرداند.
دستور return
دستور  returnبرای تعیین مقدار بازگشتی تابع استفاده می شود .يک تابع می تواند پس از انجام دستورات در
نظر گرفته شده برای آن ،مقداری را به عنوان خروجی به نقطه ای که از آن فراخوانی شده است ،باز گرداند.
;)مقدار بازگشتی( return
یادداشت

در دستور  returnمقدار بازگشتی ،می تواند يک رشته ،عدد ،متغير و يا عبارت محاسباتی باشد.

رخداد ها در جاوا اسکریپت
در  HTMLرخدادها ،اتفاقاتی هستند که برای عناصر روی میدهند .یکی از قابلیتهای بسیار کاربردی
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استفاده از جاوا اسکریپت در طراحی صفحات وب ،واکنشهای تعاملی آن متناسب با رفتار کاربر مانند
کلیک کردن روی دکمه است .این قدرت جاوا اسکریپت متکی بر رویداد ( )eventاست که با وقوع آنها،
عملیات تعریف شده خاصی در مرورگر اجرا میشود.
برخی رویدادها در جدول  6آمده است.
جدول  6ـ برخی رویدادها در جاوا اسکریپت
نام رخداد

پشتیبانی

زمان رخ دادن

 onchangeتغییر مقادیر یکی از فیلدهای نمون برگ درصفحات
وب
onclick

کلیک ماوس روی یک عنصر

نسخههای به روز اکثر مرورگرها
نسخههای بهروز اکثر مرورگرها به جز سافاری

برچسب < : >inputاین برچسب برای ایجاد نوعی ناحیه ورودی به کار می رود.
شکل کلی بر چسب input
= نام رویداد "تغییر عنوان دکمه" = " valueتعیین نام برای دکمه"= " nameنوع دکمه" =<input type
>) ( "/فراخوانی نام تابع "

شیء : document
برای دسترسی به اشیا و عناصر موجود در صفحۀ  HTMLبهکار میرود .یکی از متدهای شیء document
عبارت است از:
متد  : getElementByIdبرای دسترسی به عنصر ،راههای مختلفی وجود دارد:
پیدا کردن عنصر بر اساس id
پیدا کردن عنصر بر اساس نام عنصر
پیدا کردن عنصر براساس نام class
متد  getElementByIdبرای دسترسی به یک عنصر ( )elementبراساس  idآن استفاده میشود.
; مقدار = نام متدdocument.getElementById ("id").

هنگامی که این متد فراخوانی می شود شناسه ( )idعنصرموجود در صفحه را دریافت کرده ،به سراغ آن می رود.
  کارگاه  20اعتبارسنجی اطالعات ورودی
 ١پرونده  register . phpرا بازکنید .دستورهای صفحه بعد را در محل مشخص شده به پرونده
اضافه کنید.
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 ٢پرونده را ذخیره کرده ،فرایند ثبت نام را بدون وارد کردن نام کاربری انجام دهید .پیام های
ایجاد شده را بررسی کنید.

مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/
نمره دهی)

نمره

نمایش پیام ـ دسترسی به عناصر
باالتر از
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
صفحه ـ ایجاد تابع ـ تعیین واکنش 3
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار  IDEحد انتظار
به رویداد
طراحی صفحات وب ،نرم افزار شبیه ساز
ایجاد واکنش به
وب سرور و مرورگر استاندارد اینترنت روی در حد نمایش پیام ـ دسترسی به عناصر
رویدادها
2
آن نصب باشد.
صفحه ـ ایجاد تابع
انتظار
زمان 10:دقیقه
پایینتر از
1
نمایش پیام
حد انتظار
معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مراحل ساخت یک صفحه وب پویای ساده ،ایجاد سبک در صفحه وب و ایجاد واکنش به رویدادها
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ ساخت یک صفحه وب پویای ساده
2ـ به کارگیری حلقه در صفحه وب پویا
3ـ ایجاد سبک در صفحه وب
4ـ بهینه سازی تارنما
  5ـ تبادل داده بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده
  6ـ ایجاد واکنش به رویدادها
استاندارد عملکرد:

با استفاده از دانش وبسرور یک صفحه ساده وب پویا ایجاد کند و بین سرویسدهنده و سرویسگیرنده تبادل داده انجام دهد.

شاخصها:

شاخصهای مرحله کار

شماره مرحله کار
1

نصب و راهاندازی سرویسدهنده وب  wampـ تشخیص و رفع اشکاالت عدم نصب بودن نرمافزارهای الزم جانبی ـ رفع اشکاالت عدم کارکرد
صحیح نرم افزار  wampدر خصوص پورت  80ـ اعالن متغیر ـ انتخاب نوع آرایهـ مقداردهی آرایه ـ انتخاب ساختار شرطی و بهکارگیری آن

2

انتخاب ساختار تکرار و بهکارگیری آن ـ ایجاد برچسبهای  HTMLبا استفاده از دستورات php

3

انتخاب عنصر برای استفاده از سبک ها و تنظیمات آن ـ تعیین انتخابگر مورد نیازـ تنظیمات الزم برای استفاده از انتخابگرـ تنظیمات تعیین
سبک برای قلمـ تنظیمات تعیین سبک برای متن ـ تعیین رنگ پس زمینه عناصر و صفحه ـ فراخوانی شیوه نامه خارجی

4

تعیین واحدهای مختلف تارنما ـ طراحی پوسته تارنما ـ ایجاد پرونده سرصفحه و پاصفحه تارنما ـ اضافه کردن پرونده سر صفحه و پا صفحه به
صفحات تارنما

5

انتخاب عناصر نمون برگ ـ ایجاد عناصر نمون برگ ـ انتخاب روش ارسال اطالعات نمون برگـ تعیین صفحه دریافت کننده اطالعات نمون برگـ
انتخاب تابع اعتبارسنجیـ استفاده بهینه از توابع اعتبارسنجی اطالعاتـ مدیریت خطاهای کاربر نهایی

6

انتخاب نوع پیام هشدار یا تأییدـ نمایش پیامـ دسترسی به عناصر صفحهـ ایجاد تابع ـ انتخاب رویداد ـ فراخوانی تابع برای واکنش به رویداد

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان  :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار  IDEطراحی صفحات وب ،نرم افزار شبیه ساز وب سرور و مرورگر استاندارد اینترنت روی آن نصب باشد.
زمان  90:دقیقه (ساخت یک صفحه وب پویای ساده  20دقیقه ـ به کارگیری حلقه در صفحه وب پویا  15دقیقه ـ ايجاد سبك در صفحه وب  10دقيقه ـ بهینه سازی تارنما
 15دقیقه ـ تبادل داده بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده  20دقیقه ـ ایجاد واکنش به رویدادها  10دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

ساخت یک صفحه وب پویای ساده

٢

2

به کارگیری حلقه در صفحه وب پویا

1

3

ایجاد سبک در صفحه وب

2

4

بهینه سازی تارنما

1

5

تبادل داده بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده

2

6

ایجاد واکنش به رویدادها

٢

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
تصمیمگیری ـ استدالل ـ حل مسئله  -تفکر خالق ـ نقش در گروه زبان فنی
رعایت ارگونومی ـ كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)
ایجاد فروشگاه برخط کاهش سفرهای درون و برون شهری
بهکارگیری خالقانه دستورات سمت سرویسدهنده ـ نگرش جستجوگر و کنجکاوانه در حل مسائل
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2

*

