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:تقديم به  

 

 همه اساتيدم كه مرا در راه علم و معرفت ياري نموده اند و 

 تقديم به همه ي شهيدان اين مرز و بوم كه تا آخر ايستادن

. و با ايثار گري خود اسالم را زنده نگه داشتند  
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:درباره مقاله   

 اميدوارم اين مقاله براي شما خوانندگان مفيد و كار امد باشد در اين مقاله سعي شده با توجه به نياز هاي روز

.براي شما بيان كرده ايم مطالبي را در سطح متوسط و پيشرفته   

قاله شما در باره برنامه نويسي ها تحت وب پيشرفته هاي وب در جهان كامپيوتر و در دنيا خواهيد خوانددر اين م  

هر زبان برنامه نويسي يك سري مزايا و معايب دارد. و با اكثريت زبان هاي برنامه نويسي آشنا خواهيد شد   

  .كه سعي شده در اين مقاله كامل و دقيق به اين موضوع پرداخته شود

 اين مقاله را شما در هر جا و هر لحظه كه خواستيد به آن دسترسي داشته باشيد اين مقاله در سايت هاي معروفي

.داده شده است كه آدرس سايت ها  ذكر شده استانتشار   
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 مقدمه

 انواع صفحات وب

 

در موارديكه اطالعات . اطالعات موجود در صفحات وب مي تواند بصورت ايستا و پويا ايجاد گردند

بصورت ايستا در صفحات وب قرار مي گيرند، مولفين صفحات از قبل آنها را آماده كرده و بر روي يك 

سايت و درخواست كننده صفحه، نظرات و ديدگاه هاي مالقات كننده . وب سايت ذخيره مي نمايند

 در صفحات وب پويا اطالعات موجود  .هيچگونه دخالتي در محتويات صفحه مورد نظر نخواهد داشت 

فرض كنيد در .  سفارشي آماده خواهد گرديد"در يك صفحه متناسب با شرايط متعدد بصورت كامال

كه در اختيار شما قرار مي گيرد ) ومن( ليست غذاهاي موجود . رستوراني براي صرف ناهار رفته باشيم 

شما . يك ليست ايستا بوده و شما در صورت تمايل مجبور خواهيد بود كه يكي از آنها را انتخاب نمائيد

 درخواست آن غذا را خواهيد كرد و غذاي مورد نظر شما از طرف سرويس دهنده رستوران در "صرفا

 به آماده سازي غذا از قبل انجام شده و نقش تمامي مراحل مربوط. اختيار شما گذاشته خواهد شد

در صورتيكه . وضعيت فوق نظير صفحات وب ايستا است .  انتخاب و درخواست است "شما صرفا

رستوران مورد نظر غذائي از پيش آماده شده را نداشته باشد و از شما بخواهد كه با اختيار كامل غذاي 

واردي تمهيدات الزم براي آماده سازي غذا بر اساس در چنين م. مورد نظر خود را انتخاب نمائيد

درخواست مورد نظر ايجاد شده و غذاي درخواست شده متناسب با نوع درخواست و تمايل فرد 

 در ادامه به ويژگي هريك از  .صفحات وب پويا نير وضعيتي مشابه را دارند. متقاصي ايجاد مي گردد

 .اين نوع صفحات اشاره خواهد شد

 تعداد   امروزه بر روي اينترنت و وب ، با سايت هاي متعددي كه شامل    ،ايستاصفحات وب 

 ، در رابطه با يك صفحه "  ايستا"واژه . بيشماري از صفحات وب ايستا مي باشند ، برخورد مي نمائيم

 بوده و در Html تعريفي است ؟ اين نوع صفحات ، صفحاتي هستند كه شامل كدهاي   چه وب داراي

مولف صفحه وب قبل از اينكه .  ذخيره مي گرددHtml و يا Htmيط اديتور تايپ و با انشعاب يك مح

. هر نوع درخواستي براي آن وجود داشته باشد ، بطور كامل محتوي صفحه را مشخص كرده است 

 همواره يكسانو شكل ظاهري آنها  ) …تصوير ، لينك ها و  متن ،( محتويات اين نوع از صفحات 

.  صفحه را مشاهده خواهد كردچگونه و يا چه زماني ، در چه كسيود ، صرفنظر از اينكه خواهد ب

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


 ٩

بنابراين مي توان گفت ، محتويات اين قبيل از صفحات قبل از اينكه درخواستي ايجاد گردد ، توسط 

  .مديريت سايت ايجاد و مشخص شده اند

  

 

 

 

 

 مراحل آماده سازي صفحات وب ايستا

 و يا Htm است را ايجاد و آن را با انشعاب Htmlاي را كه شامل كدهاي   صفحه لف ،. يك مو– 1

Htmlبر روي سرويس دهنده وب ذخيره مي نمايد .  

يد، درخواست  كاربري از طريق برنامه مرورگر خود ، در خواست استفاده از يك صفحه را مي نما– 2

  .فوق از مرورگر براي سرويس دهنده ارسال مي گردد

  . پيدا خواهد كرد  راHtml  و يا  Htm سرويس دهنده وب ، فايل درخواستي با انشعاب – 3

  . فايل مزبور را از طريق شبكه براي مرورگر ارسال ميداردHtml، كدهاي   سرويس دهنده وب – 4

 . و صفحه فوق را نمايش خواهد داد را پردازشHtml مرورگر كدهاي – 5
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  وضعيت فعلي وب و صفحات وب

 

تعداد صفحات وب . بيش از پانصد ميليون نفر در سراسر دنيا از اينترنت استفاده مي نمايندامروزه 

 رو به  موجود در اينترنت از مرز چهار ميليارد گذشته و همچنان اين روند با سرعتي باورنكردني

 جديدي  از مرز نيم تريليون دالر گذشته و افق  تجاري بر روي اينترنت ،حجم مبادالت. افزايش است 

رشد و گسترش اينترنت در . را براي تمامي بنگاه هاي تجاري در سرتاسر دنيا ايجاد نموده است 

به اعتقاد اغلب كارشناسان . تمامي عرصه ها ، تعجب اكثر كارشناسان و متخصصين را باعث شده است 

 .ز در ميانه راه بوده و يك انقالب ديجيتالي كامل و بسيار فراگير را در آينده شاهد خواهيم بودهنو

در ) Mainfarame(وضعيت فعلي اينترنت در اغلب موارد، مشابه وضعيت مدل سيستم هاي بزرگ 

 "در قياس فوق ، مرورگرهاي وب بمنزله ترمينال هاي سيستم هاي بزرگ بوده و دقيقا. گذشته است 

تمام اطالعات موجود بر روي اينترنت در حال حاضر در بانك . در همان راستا ايفاي وظيفه مي نمايند

يك صفحه كاربران در هر لحظه قادر به دريافت . هاي اطالعاتي متمركز شده اي ، ذخيره شده است 

بران  كارتصويري از داده هاي مورد نياز "صفحات وب ، صرفا.  مي باشندوب از يك وب سايت

اطالعات ). شامل خود داده ها نمي باشند . ( بوده و داده هاي واقعي و اساسي را شامل نمي گردند 

موجود در صفحات وب را مي توان دريافت كرد، ولي امكان ويرايش ، تفسير هاي جانبي و يا ساير 

در  . مكن است در برخي حاالت غيرم عمليات مربوط به سفارشي نمودن داده ها، امري بسيار مشكل و

صورتيكه برخي كاربران قصد استخراج و جمع آوري اطالعات از چندين وب سايت را داشته باشند ، 

 انتخاب و آنها را در يك فايل ديگر   متفاوت از صفحات وب مي بايست در نهايت اطالعات مورد نياز را

 "ند فوق بصورت كامالفرآي.  ايجاد شده است ، قرار دهندnotepadكه با يك اديتور خاص نظير 

  . يك حركت سيستماتيك در اين راستا انجام نمي گيرد"دستي توسط كاربران انجام شده و عمال
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 آن تاكيد فراوان " محيط محاوره اي " ، مبتكر وب ، در زمان ايجاد وب بر خاصيت " برنرز لي تيم"

مورد نياز از وب سايت هاي وضعيت اشاره شده در رابطه با استحراج و جمع آوري اطالعات . داشت 

  .متعدد، با ايده مطرح شده فوق فاصله زيادي دارد

 نمايش دهنده اطالعات ايستا نباشد "بمنظور گذر از وضعيت فعلي وب و ارتقاء آن به محيطي كه صرفا

، الزم است نسل جديدي از اينترنت كه پاسخگوي نياز ها و انتظارات فعلي و مشكالت موجود باشد، 

 بوده كه گرچه در هر يك از جزاير فوق جزاير اطالعاتيوب سايت هاي موجود مشابه . يدبوجود آ

ممكن است اطالعاتي بصورت پويا نيز ايجاد گردد، ولي هيچگونه تعامل اطالعاتي بين جزاير فوق وجود 

 الزم در اين راستا. تنها تعامل ارتباطي با جزاير فوق توسط كاربران آن سايت ايجاد مي گردد. ندارد

است ، كامپيوترها ، دستگاههاي هوشمند ، سرويس هاي مبتني بر وب در يك همياري و همكاري 

در نسل . تعريف شده ، زمينه ارتباط و تعامل اطالعاتي بين هر يك از جزاير اطالعاتي را فراهم نمايند

اطالعاتي صرف قبلي اينترنت تمام تالش در جهت بهبود نحوه ارتباط كاربران با هر يك از جزاير 

گرديد ، در صورتيكه در نسل جديد اينترنت الزم است ، تعامل اطالعاتي بين جزاير اطالعاتي بوجود 

 موجود در هر يك از جزاير اطالعاتي را شاهد باشيم " گفتمان برنامه هاي "آيد و فصل جديدي با نام 

دود خود خارج شده و بين ، با حركت بسمت مدل فوق ، جزاير اطالعاتي ايزوله شده از حالت مح

اغلب .  با تحولي شگرف مواجه خواهيم شد"جزاير فوق ، پل هاي متفاوت اطالعاتي ايجاد و عمال

سرويس ها و امكانات ارائه شده به كاربران تاكنون از طريق همين جزاير اطالعاتي ايزوله شده قرار مي 

طالعاتي ، دستاوردهاي بمراتب گسترده گرفت ، در صورت ارتباط اطالعاتي و تعريف شده بين جزاير ا

  .تري نسبت به وضعيت فعلي را بدنبال خواهد داشت 

XML(Extensible Markup Language ( هسته اساسي گذر از مرحله فعلي اينترنت و قدم ،

 ، يك استاندارد صنعتي ارائه شده توسط كنسرسيوم XML. گذاشتن در نسل جديد اينترنت است 

كثر شركت هاي عظيم كامپيوتري در سطح دنيا پذيرفته شده و بعنوان محور وب است كه توسط ا

 ، بين نحوه XMLبا استفاده از . توسعه در نسل جديد اينترنت مورد توجه و اهتمام جدي است

 در موارد متعدد ، XML  .نمايش اطالعات و خود اطالعات ، يك تمايز و تفكيك ايجاد مي گردد

 با استفاده از تگ هاي موجود ، نحوه نمايش HTMLدر .  است HTML عملكردي مشابه داراي 

 با استفاده از تگ هاي مورد نظر ، ساختار XMLدر . اطالعات در صفحات وب تعريف مي گردد

مناسبي براي اطالعات تعريف و امكان ارسال و استفاده از داده ها براي سرويس هاي دريافت كننده 

ازماندهي ، برنامه نويسي ، ويرايش و مبادله اطالعات با ساير  ، امكان سXML. فراهم خواهد شد

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


 ١٢

بدين ترتيب هر يك از صفحات وب داراي يك بانك . سايت ها ، برنامه و دستگاهها را فراهم مي آورد

كه براحتي مي توان با توجه به ) XMLاطالعات مبتني بر ساختارهاي ( اطالعاتي كوچك شده 

اي موجود ، از قابليت هاي برنامه نويسي در جهت نيل به خواسته ساختار تعريف شده براي داده ه

( يك برنامه كامپيوتري با آگاهي از ساختار داده هاي ذخيره شده . هاي مربوطه استفاده نمود

 با دريافت اطالعات "مثال. قادر به انجام عمليات متفاوت و گوناگوني خواهد شد) ساختمان داده 

 سايت مربوطه ، مي توان بر روي سايت خود انواع تحليل هاي پويا و مربوط به قيمت سهام از وب

پردازش هاي انجام شده در يك وب . گزارشات مورد نظر را پس از انجام پردازش هاي الزم ، ارائه داد

)  تعريف مي گردند XMLداده ها با استفاده از يك ساختار مناسب مبتني بر ( سايت بر روي داده ها

در اين راستا در ابتدا . دازش هاي انجام شده در وب سايت ديگر متفاوت باشدممكن است با پر

 دريافت و پس از انجام پردازش هاي الزم و دلخواه، با فورمت XMLاطالعات با استفاده از فايل هاي 

 در سناريوي فوق XML. در اختيار كاربران سايت قرار داده خواهد شد) نه تحميلي ( مورد نظر 

(  ساختار تعريف شده در اختيار ساير سايت ها  ه اطالعاتي بوده كه اطالعات را بر اساس پل بمنزله

  .قرار خواهد داد)  مربوطه نمايندگان نرم افزاري

 ، وب سايت هاي متعدد قادر به اشتراك و استفاده اطالعات بين يكديگر بوده و XMLبا استفاده از 

وب سايت . وجود نخواهد داشت  و يا نرم افزاري خاص يضرورتي به استفاده از يك زبان برنامه نويس

ها با ايجاد سرويس هاي مبتني بر وب ، قادر به ايجاد يك ارتباط و تعامل هوشمندانه بين خود 

  .بدين ترتيب اطالعات بسادگي بين دستگاههاي متفاوت حركت خواهد كرد. خواهند بود

برنامه . تي نظير كامپيوترهاي شخصي خواهد بودنسل جديد اينترنت يك پالت فورم ارتباطي و محاسبا

نظير برنامه هائي كه براي كامپيوترهاي شخصي نوشته مي ( هائي كه براي اينترنت نوشته مي گردند 

، در وب سايت هاي متعدد قابليت اجراء را داشته و پس از اخذ اطالعات و خدمات از يكديگر ، ) شود 

 مورد   خاص و سفارشي، امكان ارسال آنها براي هر دستگاه هاي"مالبا تركيب و توزيع آنها با اشكال كا

فاصله موجود بين اينترنت و كامپيوتر شخصي و يا ساير دستگاههاي موجود .  شدنياز ، فراهم خواهد

حذف و نرم افزارهاي پيشرفته اي بصورت اتوماتيك ، اطالعات مورد نياز كاربران را بصورت محلي و يا 

  .ميكند آوري از راه دور جمع
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 اينترنت و وب

 

  )World  Wide  Web( معرفي شبكه پهناور جهاني 

 

, مستندات ,  علوم يدر اين رويا تمام. روياي زاندا مطرح  بود, قبل از بوجود آمدن اينترنت و وب 

ن د  يكدستگاه كامپيوتر بود  در هر زمان  و مكايتوسط هر فرد كه دارا …ويدئو و , صوت , تصاوير 

 دنيائي را كه در يو.  بود ي از يك كامپيوتر خيال" تدنلسون "يزاندا ، رويا.  بوديقابل دستياب, لخواه 

 بهم متصل و مرتبط يآن اطالعات از طريق ابر متن ها و ابر رسانه ها بصورت يك شبكه تار عنكبوت

نه جهاني در نظر گرفته در اين دنيا اطالعات بصورت يك كتابخا. پيش بيني كرده بود, مي گرديدند 

 را ي در جوامع متفاوت بشري شگرفثير و استفاده از آن تايدستيابي به اين كتابخانه جهان. مي شوند

 . خواهد بوديبدنبال داشته و منشا بروز تحوالت عظيم در حيات بشر

 

  شكل گيري و بوجود آمدن وبنحوه

 

بكمك  وب اطالعات موجود ، .واجه هستيم  يك رويا بود ، ولي امروز با واقعيتي بنام وب مزاندا

 استفاده ي از اطالعات  براي به دريائيصرفنظر از محل استقرار بهم پيوند خورده و امكان دستياب

اطالعات موجود در يك دايره .  پويا مي باشند" كامالي ماهيتياطالعات فوق دارا. كننده فراهم ميگردد

 بهنگام "عات موجود در وب بصورت پويا بوده و دائماالمعارف بصورت ايستا مي باشند ولي اطال

با استفاده از وب ميتوان در سريعترين زمان ممكن به جديدترين اطالعات دستيابي پيدا . ميشوند

 متعدد كه هر كدام مي توانند در يك  و يا چندين محل مستقر ياطالعات فوق از طريق سايت ها.كرد

  ي  خود  را  مديون  دو  تكنولوژيوب پتانسيل  باال. ر ميگيردياشند در اختيار استفاده كننده قرا

در ابر متن . است) HyperMedia  (  " ابر رسانه ها "و ) HyperText(   " ابر متن ها":  مدرن 
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با استفاده از ارتباطات  . يشونداطالعات مرتبط با استفاده از يك روش مدون بهم پيوند زده م, ها 

 به ي و يا  غير خطيات ، ميتوان با هر روش دلخواه و طي يك مسير خطتعريف شده بين اطالع

بهر حال زمانيكه مجموعه وسيعي از اطالعات را با هر روش .  پيدا كردياطالعات مورد نظر دستياب

در .  به آنان تدوين  نمودي و دستيابي بازيابي را نيز برايمي بايست روشهائ, ممكن ذخيره نمائيم 

به صفحه ديگر، مي بايست ) يك حريم اطالعاتي ( جهت  حركت  از يك صفحه   قديمي يمدلها

در يك ابر متن با استفاده از ) …ابتدا صفحه يك و در ادامه صفحه دو و .(  حركت نموديبصورت خط

 "مثال.اطالعات تعريف شده ميتوان از يك واژه به واژه ديگر پرش و اطالعات مربوطه را مشاهده نمود

 "ميتوان اطالعاتي را در رابطه با ,  پياده سازي شده است ي المعارف كه بصورت ابر متندر يك دايره

 مشاهده ي زادگاه و" يوشيج " را نيز در رابطه با ي مشاهده و در همان وضعيت اطالعات"نيما يوشيج 

ان مازندران  را در رابطه با استي ميتوان اطالعات"يوشيج " با بطهدر زمان مشاهده اطالعات در را. نمود

 گرفت ي كه از طريق وب دراختيار استفاده كنندگان قرار ميدر گذشته اكثر اطالعات. نيز دريافت كرد

 ) MultiMedia (  ي امكانات چند رسانه اي امروزه با بكارگيريول, بود  ) Text (  " متن "بصورت 

 ي سايت هايمتفاوت بر روانيميشن و تصوير ميتوان اطالعات را با اشكال  , افيكگر, نظير صوت 

 را ايجاد و عالقه ي ويدئوئي از فيلم هاي ميتوان يك سايت اطالعات"مثال. اطالعاتي مشاهده نمود

 .مندان به استفاده از سايت ، از طريق وب قادر به دستيابي فيلم مورد عالقه خود خواهند بود

 

 يسترده جهاني از كامپيوترهااينترنت يك شبكه گ(  بعنوان بخشي از اينترنت محسوب ميگرددوب

سرويس گيرنده / وب يك سيستم مديريت بانك اطالعاتي سرويس دهنده ) . بهم مرتبط مي باشد 

تمامي   .  بوده كه از يك  ساختار  و  معماري   مشخص  جهت  بازيابي  اطالعات  استفاده  مي كند

 به اطالعات موجود خواهند ياب قادر به دستييبا آگاهي از اين معمار)) Browser    مرورگرها

 از آنان ميتوان از يك سايت ي هستند كه پس از نصب و بهره بردارينرم افزارهائ, مرورگرها .بود

 تركيب يده ا" ي برنرز ل" بنام ياولين بار يك برنامه نويس انگليس.اطالعاتي به سايت دگر حركت نمود

 در يقبل از وب منابع و اقالم اطالعاتي گوناگون. د اينترنت مطرح نمويابر رسانه ها را منابع اطالعات

 بر " برنرز لي " زمانيكه 1989در سال . اينترنت وجود داشت ولي دستيابي به آنها بسادگي ميسر نبود

 مورد نياز جهت كار همزمان عات به اطاليمشاهده نمود كه دستياب, روي يك پروژه فعاليت مي كرد 

 ابر متن ها ي از تكنولوژي با بهره گيريو. طاقت فرسا و مشكل استيلياتعم,  افراد ي پروژه برايبر رو

در اين .  گوناگون را فراهم آوردي از مستندات مورد نياز افراد جهت فعاليت در پروژه هايشبكه ا, 
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 جزئيات مربوطه از ديد استفاده كننده ي  و تمامجاداي,  به صفحات مستندات يحالت ارتباطات متعدد

 .اند مي ميمخف

 

 كه ابر متن ها بتوانند با يكديگر يبگونه ا,  بايست با يك قالب خاص نوشته شوند ي وب ، ممستندات

اين . ناميده شد) ) HTML  HyperText  Markup Languageاين قالب خاص    . كار نمايند

  SGML ( Standard Generalized Markup Language(  زبان بعنوان زير  مجموعه زبان 

از استاندارد . جهت تعريف فورمت در مستندات متني استياستانداردSGML. يگرددحسوب مم) 

  از قابليت "لي .  برنرز ".فوق در گذشته اغلب جهت عمليات مربوط به نشر روميزي استفاده مي شد

 يجهت دستيابي به اولين سايت ها. ابرمتن ها براي ايجاد اولين مستندات در وب استفاده نموديها

 يك خط از "اين مرورگر محدود به استفاده از صرفا.  از يك مرورگر خطي وب استفاده مي شدوب

 جهت دستيابي TelNetدر اين مدل مي بايست از يكي از نرم افزارهاي اينترنت بنام   . اطالعات بود

اين .  استفاده ميگرديدNxo01.cern.ch   و  يا Infacern.chبه دو سايت اوليه وب با نامهاي    

اكثر اطالعات موجود .  بودFollow a Link و Start   a   Search:  نظير ي داراي دستوراتورگرمر

 اوليه ، از امكانات ابر متن ها استفاده نمي كردند و همين امر باعث عدم بكارگيري يدر سايت ها

 فراگير ول رشد مهمترين عام.  ابرمتن ها در مستندات اوليه و عدم رشد مناسب وب گرديديقابليت ها

  . به بازار بود" موزائيك "عرضه  مرورگر , شدن وب در سطح جهان 

  

 

 )تولد نسل جديدي از مرورگرها  ( موزائيك

  

 

هدف از .  نرم افزار موزائيك را هدايت نمودي پروژه توليد و طراح1993 در سال " مارك آندرسون "

  متفاوت فعاليت يود كه بر روي پروژ ه ها بي افرادي مناسب براي موزائيك ، ارائه راهكاريطراح

 وجود وب ز ا" آندرسون "در ابتدا . به اطالعات مشترك بودنديداشته و ملزم به استفاده و دستياب

 انجام  و در ي توسط وي نداشت و جهت ارائه راه حل مناسب، تحقيقات گسترده ايهيچگونه اطالع

پس  از   شناخت  پتانسيل هاي  .  ب  كشف  نمود وب  را  بعنوان  يك  را ه  حل  مناسينهايت و
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در .گرديد مطرح ي ، ايده طراحي موزائيك  بعنوان مرورگر وب توسط و" آندرسون "وب   توسط 

اين .ارائه گرديدX Windowsبراي سيستم    ) Ver 1.0(   اولين نسخه موزائيك 1993آوريل 

بدليل اعتبار و . رت فراوان وب گرديدبرنامه بسرعت در سطح جهان مطرح و باعث اعتبار و شه

 و وز ويندينسخه ها)  فوق محاسباتي يمركز ملي برنامه ها ( NCSAعموميت يافتن  موزائيك ،     

مركز فوق با توجه به تعريف خاص حوزه فعاليت خود مجبور به .  نمودياپل مرورگر فوق را پياده ساز

 و   Mosaic Communication:   له  به چندين شركت از جم" موزائيك "فروش امتياز 

Quarterdeck spryمارك آندرسون " 1994در سال .شد "     NCSA را ترك و به يك شركت 

,  به نت اسكيپ  يپس از پيوستن و.پيوست ) ) NetScape  " نت اسكيپ" بنام يسجديدالتاس

زار عرضه به باNetscape Navigator توسط اين شركت طراحي وبا نام    يمرورگر جديد

 بعنوان ي در زمينه مرورگرها را بوجود آورد و پس از مدت زمان كوتاهياين مرورگر انقالب.گرديد

  . جهان مطرح گرديدسطحپرفروشترين مرورگر در 

  

  

   و توسعه وبرشد

  

امروزه در اكثر برنامه هاي تلويزيوني و . با يك سرعت حيرت انگيز در حال رشد و توسعه استوب

 را ميتوان مشاهده نمود كه متقاضيان را جهت كسب اطالعات ي كمترين آگهيتجار يپخش آگهي ها

 اينترنت است كه شامل يسيستمي بر رو, يك وب سايت . بيشتر به يك وب سايت هدايت ننمايد

 سايت است كه ي بر روياين سرويس دهنده ، نرم افزار. است) Web Server(  سرويس دهنده وب 

 يدر گذشته بدليل ترافيك باال. وب را به مستندات موجود فراهم مي كندياامكان دستيابي مرورگره

 1991در سال . فراهم نبودي و اقتصاديزمينه استفاده از آن در بعد تجار, مصارف سياسي از اينترنت 

 ) CIX ( Commerical   Internet  Exchange اينترنت     يبا پيدايش ايده تبادل اقتصاد

 اينترنت تحت    ي توسط ارائه دهندگان سرويسهاCIX. ردوضعيت فوق تغيير ك

AlterNet,CERfent,PSInetمواجه ياين سيستم با موفقيت و استقبال چشمگير.  ارائه گرديد 

 وب ي كاال در سطح جهان اطالعات مربوط به كاالي خود را بر روكنندگانامروزه  اغلب توليد .گرديد

متقاضيان كاال در هر نقطه  از جهان با مراجعه به .رائه ميدهند اي شناخته شده ايو از طريق سايت ها
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 مورد يسايت مربوط به آن شركت و يا شركت هاي مشابه  ميتوانند آگاهانه نسبت به انتخاب كاال

برخي ديگر از شركت ها در سطح . و از طريق وب، فرآيند ثبت سفارش را انجام دهنددامعالقه خود اق

 خود را به مشتريان از طريق ي و پشتيباني فني سرويس هايكامپيوترجهان  باالخص شركت هاي 

 با مراجعه به سايت ماكروسافت عالوه بر امكان خريد محصول مورد نظرخود ، "مثال. وب انجام ميدهند

 ي سواالت و ابهاماتي آن شركت داراي از محصوالت نرم افزاري يكي در زمينه بكارگيرتيكهدرصور

 يبرخ. الزم را دريافت كردي ميتوان پاسخ و رهنمودهاي و پشتيباني در بخش فنبا استقرار, باشيم 

(  و چاپ  مجالت ، روزنامه ها ، اطالعات خود راي انتشاراتيديگر از شركت ها باالخص شركت ها

 متقاضيان فراهم مي ي شبكه قرارداده و زمينه استفاده و يا خريد را برايبر رو)  ها و مجالتروزنامه

 از ي يكيمي بايست دارا,  مورد نياز خود  از طريق وب ي متقاضيان جهت خريد كااليتمام. نمايند

 انتخاب كاال ازپس . باشندMasterCard و يا  Credit Card:   نظير ي اعتباريانواع متداول كارتها

ه  بايست به سيستم دادي مي و تعيين نحوه پرداخت شماره مربوط به كارت اعتبارياز طريق متقاض

 ي از مسائل مهم در زمينه امنيت در تجارت بر روي اعتباري يكيثبت و درج شماره كارتها.شود

 استفاده ي وي بايست اين اطمينان را داشته باشد كه از شماره كارت اعتباريهر فرد م. اينترنت است

رت  مطمئن جهت كايبه همين دليل وب مجهز به يك سيستم رمزگذار.  آيدي بعمل نميغير قانون

 . استي اعتباريها
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 PHPمعرفي زبان برنامه نويسي 

  

 

PHP  توسط1994سال  Rasmus Lerdorf شد و مخفف واژگانجاديا  Personal Home Pages 

 .دي آيبه حساب م

به كار  Hypertext Preprocessor يدر معنا PHP  زبانني ها و موارد استفاده اتي گسترش قابلبا

اطالعات را قبل از  PHP  است كهي معننيبد (Preprocessor) گر پردازششيعبارت پ. گرفته شد

 . كنديپردازش م Html  به زبانليتبد

زبان  PHPقرار دارد،  http://www.php.net كه در آدرس PHP ي وب رسمتي مطالب سامطابق

 يم Html Embeded , Cross-Platform ,(Server-side)  دهندهسي سمت سرويپتياسكر

 .باشد

  دهندهسي سروي زبان بر روني اي معناست كه تمام پردازشهانيبد PHP  دهنده بودنسي سروسمت

(Server) باشد كه صفحات ي مخصوص موتري كامپكي قتي دهنده در حقسي سروكي. ردي گيانجام م 

 . شوندي شوند و از آنجا به مرورگر وب كاربران منتقل مي ميوب در آنجا نگهدار

 . داده خواهد شدحي توضي آتي در درس ها روند راني ادامه ايچگونگ

 از ي عاملستمي و با هر سستمي هر سي است كه بروني زبان انيبودن ا Cross-Platform  ازمنظور

 ستمي كه منظور از سديتوجه كن. شوندياجرا م Unix, Windows NT, Macintosh, Os/2 : ليقب

 تينه تنها قابل PHP . شونديه نصب م دهندسي سروي باشند كه بر روي ميي عامل هاستميعامل، س

 عامل ستمي سكي آن از ي منتقل كردن برنامه هاي باشد بلكه براي را دارا مي عاملستمي هر سي بر روااجر

 اجي از موارد بدون احتي در بعضي داشت و حتدي خواهي اندكراتيي بــه تغاجي احتگري عامل دستميبه س

 منتقل گري عامل دستمي عامل به سستمي سكيرا از  php ه زبان برنامه بكي دي تواني ميريي تغچيبه ه

 .ديكن

 يقرار م html ي كدهاني زبان در بني است كه دستورات انيا PHP بودن Html embeded  ازمنظور

به حساب  Html  به زبانيسي تر از برنامه نودهيچي پيكم PHP  به زبانيسي برنامه نونيبنابرا. رنديگ

 .دي آيم

PHP يسي برنامه نويف زبانهابر خال (Programming Languages) يپتي زبان اسكركي 

(Scripting Language) دستوراتگري باشد به عبارت ديم  PHP  دادي روكيبعد از رخداد 

(Event) كي فرم رفتن به كي توانند شامل ارسال ي مدادهاي رونيا.  شوندياجرا م URL  ايمشخص و 
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 ١٩

 پاسخ به ي باشد كه معموال برايم Java Script  زبانيپتي زبان اسكرنيمتداولتر باشند گريمواد د

  است كهنيدر ا PHP با Java Script  رود تفاوت عمدهي كاربر در مرورگر وب بــه كار ميدادهايرو

Java Script رندهي گسي سمت سروي تكنولوژكي (Client-side) باشديم . 

به عبــارت .  شوندي مدهينام (Interpreted)  شوندهريتفس PHP اي Java Script  ماننديي هازبان

 Java اي C  ماننديسي برنامه نوياما زبانها.  دارنداجي مفسر مانند مرورگر وب احتكي اجرا به ي براگريد

 . باشندي خود قابل اجرا ميبه خود (Compile) نيبعد از ترجمه به زبان ماش

 

 باشد، كه يم (Open Source) باز متنيسي برنامه نويها  زبانني از پر طرفدارتريكي (PHP) يپ اچ يپ

 .رديگ يمورد استفاده قرار م (Dynamic) اي پويها  سمت سرور در وبگاهيها  برنامهي طراحي براشتريب

PHP مخفف PHP: Hypertext Preprocessor (در سال يپ اچ يپ.  باشديم)  فرامتنپردازنده  شيپ 

 ي در طي آن بوده است ولهي كننده اولجاديا (Rasmus Lerdorf) رسموس ردولف.  شدجادي ا1994

 آن ي و به شكل كنوندهي گردلي تكمسانينو  كارشناسان و برنامهري توسط سا،يساز  زبان برنامهنيزمان ا

 .است درآمده

 

و وزبان برنامه  (C)هي شباري زبان بسنيساختار ا.  تحت وب استيسينو  برنامهيها  از زبانيپ اچ يپ

 لي از قبي اطالعاتي با اغلب بانك هاي همگونزي فوق العاده آن و نيريشكل پذ.  باشديم (Perl)يسينو

MY SQLداده استشيقدرت آن را افزا . 

 

 (MediaWiki) و PHPNuke و phpBB  عبارتند ازيپ اچ ي شده با پجادي ايافزارها  نرمنيمشهورتر

 و JSP و ASP.NET يها  زباني براينيگزي جاواندت ي ميپ اچ يپ).  شدهي وبگاه با آن طراحنيكه ا(

Perl باشد. 

باعث شده كه اغلب )  آن به جاوا5و از نسخه ( و پرل ي و شباهت آن به زبان سيپ اچ ي استفاده از پيسادگ

 . كنندجادي را اي كامليها  زمان ممكن برنامهنيتر  با تجربه در كوتاهسانيبرنامه نو

 ي طراحي براتوان يم PHP-GTK  و با استفاده ازستي نيسينو  پتي زبان اسكركي تنها يپ اچ يپ

از  (Python)اي پرل هي خط فرمان شبيها  برنامهي طراحنيو همچن (GUI) يكي با ظاهر گرافيها برنامه

 .آن استفاده كرد

 

 

 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


 ٢٠

 

 MySQL ،ORAQLE ،IBM  داده را از جملهي هاگاهي ازپاي امكان استفاده از انواع مختلفيپ اچ يپ

DB2، Microsoft SQL Server ،PostgreSQL و SQLite سازدي ساده فراهم مييبا دستورها . 

و با  Mac OSX  وندوزيكس،ويوني نوكس،ي معروف از جمله ليها  عاملستمي سشتري بي رويپ اچ يپ

 .معروف، قابل اجراست (Web Server)  وبياغلب كارگزارها

 .ASP نسبت به PHP دليل برتري 7

 Pentium كامپيوتر نوشتم بر روي يك PHP ، سرعت ، سرعتاولين باري كه يك كد به زبانسرعت  -1

166Mhz بود بر روي سيستم عامل Linux و بههمراه Apache Web Server .  بسيار برايم جالب

بر  Windows NT يعني در آن موقع بااگر شما يك . بود كه چقدر كد هاي من سريع اجرا مي شوند

 هم بر روي آن باال مي آمد فكر كنماصال وقت IIS و به فرض كه وانستيد سوار كنيدروي آن مي ت

Serve صفحات عادي كردن html را نداشت چه برسد به اينكه بخواهد ASP علتش  . را هم اجرا كند

استفاده مي كند كه  ASP در اجرا كردن كدهاي زبان Technology از يك Microsoft اين استكه

و  VBScript, MSSQL, ODBC مانند ع شما تصميم بهاستفاده از يك عنصر خارجيدر آن هر موق

 Engine هايخارجي استفاده مي كنند دستور به آن Engine خيلي چيزهاي ديگر كه در حقيقت از

همين . آمده را بررسي و براي استفاده در اختيارادامه برنامه مي گذارد  خارجي مي دهد و جواب بدست

كهاين را شما  هاي خارجي باعث كند شدن سرويس دهي مي شود Engine و اجرا كردنو برگشت  رفت

 مثال اگر شما خود. كنيد  به طرق مختلف احساس MSSQL به خوبي مي توانيد در استفاده از

MSSQL Extentions 

تلف مي شود و   ثانيه زمان1,88مشترك  Query استفاده كنيد براي يك MSSQL براي استفاده از

ثانيه تلف مي شود كه اين خود نشان  9,54 يد زماني در حدودئاجرا نما ODBC ر همان را با استفادهازاگ

 . هاي ويندوز استفاده مي كند Engine اجراءنمي كند و از يئاينها را به تنها ASP مي دهد كه

 Memory استفاده بهينه از -2

بار در حافظه  20 كنيد اين صفحه Include  بار يك صفحه را20اگر شما در يك صفحه مثال  IIS4 در

البته شنيدم كه اين مشكل . اشغال مي شود   برابر زيادتر20بارگذاري مي شود و درحقيقت حافظه شما 

را مينويسند و مي خواهند آنرا بر  ASP استاما بازهم براي كساني كه حل شده IIS5  و2000در ويندوز 

 NT عاملكه داراي سيستم  Hosting هاي روي سرور
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 ٢١

باال مسلما مشكل زا  Load هستند اجرا كنند مشكل زا است و باعث كند شدن سيستم مي شود و در

 . خواهد شد

در هنگام اجراي  Memory وجود نداشته و ندارد و استفاده درست از PHP اين مشكل به طور كلي در

 . نديت باشٶر باال نيز به خوبي قابل Load يك كد باعث شده استكه صفحات در

 ! خرج اضافي نداريد -3

يا ارسال نامه توسط  File Uploading يا Encryption اگر بخواهيد از امكاناتي نظير ASP مثال در

 كار خريداري كنيد و نصب كنيد تا اين امكانات به كد برنامه استفاده كنيدبايد امكانات اضافي براي اين

IIS  در حاليست كهدر اين. شما اضافه گردد PHP همه اينها در هنگام Compile  در نظر گرفته مي

 . نيست اين زبان هستند و هيچ نصبيا خرج اضافي در كار Standard همگي از امكانات شوند و

4- MySQL بهترين انتخاب، بيشترين سرعتدر اينجا قصد ندارد به مقايسه MySQL و MSSQL 

 بودن اين ارو سازگ MySQL اما به خاطر قدرت خارق العاده. بپردازم 

DBMS با زبان PHP به صورتيكه PHP اتصال به MySQL را به صورت دستورات Internally 

ي ئنمي باشد ، از سرعت بسيار باال اضافي براي اين كار Module پشتيباني مي كند و حتي نيازبه نصب

 . مقاله اي نوشتم MySQL درمورد برخوردار است كه شايد بعدا SQL در كار با

 Java و C/C++ به Syntax يك بودننزد -5

معموال  Java بودن بي حد استفاده كرده اند و بخاطر محبوب C/C++ يكه اكثر برنامه نويسان ازئاز آنجا

هاي خود را شبيه به اين زبانها  Syntax هم اكثر PHP . هاياين دو زبان اكثرا آشنا هستند Syntax با

 Microsoft دستورات دچار مشكل نشويد كه مسلما Syntax يادگيريدوباره انتخاب كرده است كه براي

 . ل مشكل حساب نمي شودئبرايش اين مسا اصال

ايرادي را در سيستمهاي خود  خواسته ايد كه Microsoft رفع ايرادات ، سريع ، بي دردسرتا حاال از -6

 Boeing رفع كند ؟ مسلما اگر شركت بزرگي مانند

 . دارد يا الاقل به اين زودي ها به نتيجه نمي رسيدنباشيد حرف شما خيلي خريدار ن

OpenSource بودن PHP  اين امكان را به شما مي دهد كه شخصا اقدام به رفع مشكل كنيد و آنرا

 PHP براي دستندركاران
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 ٢٢

و خواهيد ديد كه از  موضوع را مطرح كنيد PHP هاي عمومي Mailing List ارسال كنيد و يا اينكه در

 . ارسال مي گردد Patch برايرفع ايراد شماسراسر دنيا 

 Microsoft هاي مختلفدرست است كه خيلي از اين ايرادات را Platform اجرا بر روي -０

كه االن آمده همه را  .Net اين چهبسا( ه خواهد كرد ئهاي جديدتر ارا Technology رفع خواهد كرد و

 ارد و آن اين است كهوجود د ASP اما يك مشكل اساسي براي) درست كرده باشد 

ASP بدون Windows  بدليل اينكه! يعني هيچ ASP نصفي از كدها را توسط Engine  هاي ويندوز

در سيستم عاملهاي ديگر  ASP لذا. اجرا مي كند كه درسيستم عامل هاي ديگر خبري از آنها نيست 

 . هميشه داراي ضعفهاي بزرگي است

شدن  Compile ها قابل Platform در همه GNU C Compiler به دليل آنكه توسط PHP اما

استفاده نمي كند قابليت اجرا بر روي  هاي خاصهيچ سيستم عاملي براي اجراي كدها Engine است و از

 .يكمزيت براي برنامه نويس ها محسوب مي شود ها را داراست كه اين OS تعدا زيادي از

 

 JSPمعرفي 

 

JSP است كه توسط شركتي تكنولوژكي  SUN MICROSYSTEMS اتي شده تا محتوفيتعر 

 استفده يي جاوايهستند كه در داخل آنها از كد ها HTML آنها اسناد .دي نماجادي را در شبكه اييايپو

 .  را به وجود آورنديياي پواتيشده است ، تا محتو

 

JSP گرفته وبه آنها  دهنده قرار دارد ، آنها درخواست ها راسي سروي است كه بر روي برنامه كاربردكي 

  كهيياز آنجا. گرددي وب ارسال مرندهي گسي در خواست ها از طرف سرويبه طور كل. دهند يپاسخ م

JSP ي برنامه كاربردكي SERVER SIDE ند ددهنده همانسي باشد ، آنها به منابع سرويم 

SERVELT  ، هاJAVABEAN  ، هاEJB دارندي دسترسي اطالعاتيها وبانك ها . 

 

 : رندهي گسيسرو

 

  دهنده با استفاده از پروتكلسي سروكي است كه با ي ارندهي گسي شبكه ،سرورندهي گسي سروكي

HTTP مانند .كندي مرورگر شبكه را اجرا مكي رندهي گسيسرو. باشد يدر ارتباط م IE اي 
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 ٢٣

NEVIGATOR NETSCAPE واسناد را با مشخص كردن URL ( در  ) تي وب ساكيآدرس

 . ديا نمياست مداخل مرورگر درخو

 

 جاوا يسياز زبان برنامه نو JSP  كه صفحاتيياز آنجا. باشدي مياي مزايدارا JSP ي از تكنولوژاستفاده

 به آن ني كنند ،ايرا دنبال م“ و در همه جا اجرا كن سي بار بنوكي “استي ، آنها سندي نماياستفاده م

  كه صفحاتيربرد كاي دهنده سيسرو در هر يريي تغچي تواند بدون هيم JSP  است كه صفحهيمعن

JSP گري دتيمز. ، اجرا شوددي نماي ميبانيرا پشت JSP نوشته ي است كه مشخصات آن به گونه انيا 

 ((DES.. مجتمع را بوجود آورده استيسي برنامه نوطي با محي سازكپارچهيشده است كه عمل 

 

 كه سند موردنظر را با دي مطمئن گرددي نوشت ؛ فقط باي متنشگريراي توان در هر ويرا م JSP صفحات

 NOTEPAD ها در برنامه JSP ديتواني است كه شما مي به آن معننيا.ديي نماي مرهيذخ JSP پسوند

 كه از صفحات نوشته شده IDE كي .ديسيبنو UNIX  عاملستميس EMACS ايندوز،ي عامل وستميس

JSP برنامهدي نماي متيحما ،  DREAM WEAVER ازي باشد كه بخشيم  WEBGAIN 

STUDIO باشديم . 

 

  كه به صورت مشابه دريياز تگ ها JSP. باشدي مي كتابخانه ايها استفاده از تگ ها JSP گري دتيمز

HTML وXML مي امكان وجود دارد كه بتواننيا.كندي استفاده ماي پوي درج متن هايوجود دارند ،برا 

 ، تگ يتگ كتابخانه ا .مييفزايب JSP  را به صفحاتيانات اضافه ا ،امكي تگ كتابخانه اكيبا وارد كردن 

 از كد ها مورد استفاده قرار يي كردن بخش هانيگزي جاي براتوانندي كه مكنندي مفي را تعرياضافه ا

 . رنديگ

 

 دهد ي اجازه را منيا JSP يمشخصه ها. باشديجداسازس نقش ها م JSP  مهمي هاتي از مزگري ديكي

 مي تكي. صفحه ياي پوي صفحه ، ومتن هايكي گرافيمتن ها: گرددكي به دو دسته تفكيكه بار كار

 جادي ارا صفحه يكي گرافي متن هاتواندي جاوا ندارد ، ميسي درباره زبان برنامه نوي دانشچيخالق كه ه

  صفحه در داخل سندياي به متن پودني رسي جاوا را براي جاوا سپس كد هاسي برنامه نوكي.كند

HTML دينمايدرج م. 
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 ٢٤

 اي پوي متن هاجادي اي جاوا برايوسپس كد ها HTML ي، نوشتن كد ها JSP  صفحهكي نوشتن زمان

 كي كه دي خود اجازه دهي هاستي ، به گرافديرا ندار HTML  ،اگر قصد نوشتننيبنابرا.آسان تر باشد

 .دييما وارد نايپو JSP  جاوا را به منظور ساختن صفحاتي وسپس كد هاندي نماي را طراحبايصفحه ز

  

  

  معرفي زبان برنامه نويسي پرل

  

 زبان سمت سرور قدرتمند است كه در كي و گرا ي و سطح باال ، شيري تفسيسينو رل زبان برنامهپ

 يعيزبان پرل بطور وس.  شدي طراح1987 وال در سال يناسا توسط لر Jet Propulsion شگاهيآزما

 , AWK , LISP , SED : ي زبانهاوني خود را مداتي از خصوصيو بعض , C ساختار خود را از زبان

SH باشديم  . 

 

 كاربرد پرل ●

 

 در ي و بطور گسترده اي صنعت– يقاتيتحق– ينظام– كيژنت–ي هوش مصنوعي هانهي را امروزه در زمپرل

 . افتي تواني منترنتيا

 

 عاقالنه به نظر ديوب سرور شا كي اي و – عامل ستمي س– صفحه گسترده – يبانك اطالعات: كي نوشتن

 .  استري در پرل امكانپذينرسد ول

 

 فرمان كي و به عنوان جادي رشته را اكي تواندي در پردازش متن دارد بطور مثال مياري پرل قدرت بسزبان

  اجرا كنديستميس

  

 

  زبان قابل حملكيپرل به عنوان  ●

 

 به طور قطع دينوشته ا MAC ايو  LINUX  عاملستمي كه شما تحت سي نرم افزاردي است بدانجالب

  و   خوانده   را   مفسر پرل متن برنامه. شوديهم اجرا م UNIX و WINDOWS  عاملستمي سيرو

 بكار تواني عامل مستميس 04 از شي در حال حاضر پرل را در ب   .  كند   يم   اجرا   و   كرده   ريتفس   زمان هم 
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 ني گذارد كه روزانه به اي تان ماريمازول را با كد منبع در اخت 11000 از شي بCPANگرفت و كتابخانه 

 .شوديتعداد افزوده م

 

 ي بعد3 يپرل و برنامه ها ●

 

 شي پي است كه تا چندي تا حدي بعد3 ي برنامه هاجادي اي براي استفاده پرل به عنوان زبانگستره

 ستمي س3 ي بر روي بعد3رنامه  بي اجرايرا برا PERL و C  زبانيدر تست Graphcomp نيمتخصص

 نيدر ا.  به كار گرفتندكسانيبا سخت افزار  VISTA , UBUNTU , FEDORA : عامل متفاوت

  تستجينتا.  اثبات كند نهي زمني خود را در اي برترستمي از منابع سنهي توانست با استفاده بهرل پانيم

Graphcomp : http://graphcomp.com/pogl.cgi?v=0111s3m3 

  

 

 CGI پرل و ●

 

  الگوقيبه صفحات وب زبان پرل به خاطر قدرت باال در پردازش متن و تطب CGI  پا به عرصه گذاشتنبا

(Regular Expressions) نوشتني برايعي قرار گرفت كه بطور وسييدر جمله زبانها  CGI  بكار

 ,Livejournal.com:  مانندكي پر ترافي هاتي وب سااني منيدر ا . شوديگرفته م

Ticketmaster.com Amzon.com , IMDB.com, كنندياز زبان پرل استفاده م. 

  

 

 پرل و شبكه ●

 

 شبكه و هكرها ني از متخصصياري شبكه بسيستمهاي سيسي برنامه نونهي پرل درزماري خاطر قدرت بسبه

 ستميس,  شبكه تيريمد : ي از برنامه هاياري كه بسمي هستني قافله عقب نمانده و امروزه شاهد انياز ا

 .شوديها به زبان پرل نوشته م Exploite و , Spidering يها

  

  

 

 (Glue Language)  زبان چسبندهكيپرل به عنوان  ●
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 ني از جالبتريكي . ردي مورد استفاده قرار گگري دي تواند در زبان هاي زبان چسبنده مكي به عنوان پرل

 و شما چسبدي مكروسافتيما .NET هست كه به بسته VisualPerl  برنامه مكمل پرل به نامكينكات 

 ي در برنامه هادي توانيبه طور مثال م. دي كنيسي نورنامهي زي با پرل نديتونيم ASP.NET در كنار

.NET تنها بهتي قابلني ادي استفاده كنيگري دزي هر چاي پردازش متن وياز پرل برا  .NET  محدود

 .دي بدون در نظر گرفتن پلتفرم ان استفاده كنيسي برنامه نويبان ها زگري توان در دي و پرل را مشودينم

 

 

ASP.NET معرفي 

ASP.Net يك فناوري بسيار مهم است كه به ساخت صفحات وب كمك شاياني كرده است به طوري كه 

تر  به همراه اين فنĤوري براي جذاب. توان وب سايتهاي مناسبي را طراحي و در اينترنت انتشار داد مي

شود و   نيز در امر طراحي استفاده مي… وFlashافزارهاي گرافيكي مانند  سايتها از نرم دن وبش

ASP.NETتوان نوشت و براي نوشتن نرم افزارهاي   يك تكنولوژي است كه با زبانهاي مختلف مي

 در اين نويسي گيرد كه بدليل استفاده بيشتر برنامه  مورد استفاده قرار ميwebapplicotionاينترنت يا 

 مطلب آورده شود و ساير موارد به طور ASP.NETپروژه در توضيحات آن سعي شده بيشتر در مورد 

  .شود مختصر شرح داده مي

قبل از اينكه با تكنولوژي فوق آشنا گرديم ،الزم است نسبت به موارد ذيل  ASP.NETاصول مقدماتي 

  .به ميزان قابل قبولي شناخت اوليه اي وجود داشته باشد

  و اصول ايجاد صفحات وبHtmlآشنائي با وب ، ،

 Vbscriptزبانهاي اسكريپت نظير جاوااسكريپت و يا 

 اصول اوليه اسكريپت هاي مبتني بر سرويس دهنده
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ASPچيست ؟   

ASP يك تكنولوژي مبتني بر سرويس دهنده بوده كه امكان اجراي اسكريپت ها ي موجود در يك 

 .مي نمايد يس دهنده اينترنت فراهم صفحه وب را از طريق يك سرو

ASP كروسافت است   تكنولوژي متعلق به شركت ما. 

ASP  كلمات ازActive Server Page  است مشتق شده. 

ASP با مديريت  برنامه اي است كه IISاجراء مي گردد . 

 . است Html مشابه فايل ASPيك فايل 

 . اسكريپت است وHtml  ،XMLمتن ، :  شامل ASPمحتويات يك فايل 

 .گردنند مي اجراء سرويس دهنده  روي   بر ASP  فايل يك در  هاي موجود اسكريپت

 . مي باشندasp  داراي انشعاب ASPفايل هاي 
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مربوطه بر روي ) اسكريپت ها (  در ابتدا محتويات توسط كاربران ، ASP  پس از درخواست فايل هاي

  .  براي كاربر ارسال خواهد شدHtmlصورت تگ هاي ب در ادامه نتايج  سرويس دهنده اجراء و 

. با شد  ASP.NET كالسيك مي تواند داراي جنبه هاي مثبتي از بعد فراگيري ASP  آشنائي اوليه با

+ASP   همانASP.NET كروسافت  زمانيكه ما.  استASP.NET نام  ،در ابتدا از  را طراحي نمود

  .استفاده گرديد فوق 

ASP.NETچيست ؟   

ASP نسخه شماره چهار  عرضه  نسخه شماره سه ، آخرين نسخه در اين زمينه بوده و ما هرگز شاهد

  نمود كه  ادعا   است و نمي توانASP نسل جديد ASP.NET. محصول فوق نخواهيم بود

ASP.NET نسخه ارتقاء يافته ASP كالسيك است .  

ASP.NETي مبتني بر سرويس دهنده مي باشد برنامه ها و اسكريپت ها  يك نمونه و نگرش جديد به .

ASP.NETسه سال زمان صرف نوشتن بوده وكروسافت    عضوي از فريمورك جديد دات نت شركت ما 

  . سازگار نيست "كالسيك كامالASP با نسخه ASP.NET. آن شده است 

  

  دات نت فريمورك
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 يك محيط عمومي براي فريمورك فوق ،. دات نت است زير ساخت پالت فورم جديد دات نت فريمورك، 

دات نت .  را فراهم مي نمايد  ايجاد ، بكارگيري و اجراي برنامه هاي تحت وب و سرويس هاي وب 

  : اساسي است  فريمورك شامل دو بخش

▪Commonlanguage runtime   

▪Common class libraries نظير  :ADO.NET,ASP.NET و WindowsForms   

 قادر به ارائه سرويس ها و خدمات متفاوت به  ، امكانات دو بخش فوقبا الهام از، دات نت فريمورك 

دات نت فريمورك از زبانهاي متعددي حمايت مي . مجموعه وسيعي از سيستم هاي كامپيوتري است 

  .مي باشند در اين زمينه  نمونه هائي C++,C#,VB,Jscript. نمايد 

  ASP.NET كالسيك و ASPتفاوت هاي 

ASP.NET  را حمايت مي نمايد   متعدديزبان هاي  . 

ASP.NET از كنترل هاي جديد و عناصر مبتني بر گسترده اي  مجموعهXMLرا ارائه مي دهد . 

ASP.NET قابليت اعتبارسنجي كاربران با توانائي باال را دارا است . 

 ! )نه تفسير شده ( افزايش كارائي سيستم از طريق اجراي كدهاي كمپايل شده 

 . كالسيك سازگار نمي باشندASP بطور كامل با نسخه ASP.NETكدهاي 

  :  ASP.NETبرخي از ويژگي هاي جديد در 
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 حمايت شدهتعداد باالي زبانهاي برنامه نويسي 

 كنترل هاي قابل برنامه نويسي

 Eventبرنامه نويسي مبتني بر 

 Xmlمبتني بر استفاده از عناصر 

  و قوانينAccountاعتبار سنجي كاربران با استفاده از 

 افزايش كارائي با توجه به كمپايل نمودن كدها

 پيكربندي و بكارگيري آسان

ASP.NET مجموعه اي وسيع از كنترل هاي داراي HTML اكثر عناصر موجود بر روي يك .  است

رفتار اشياء فوق را مي . در نظر گرفت ASP.NETصفحه وب را مي توان بعنوان يك شي قابل كنترل 

 همچنين داراي مجموعه اي از ASP.NET.  كنترل و هدايت نمود ،فاده از اسكريپت هاتوان با است

 هاي قابل برنامه نويسي و كنترل هاي بررسي صحت د ListBox:  نظير  كنترل هاي ورودي شي گراء

عمليات ذخيره سازي ،مرتب سازي ) Data Grid(با استفاده از يك كنترل جديد . است  اده هاي ورودي 

تمامي اشياء . در رابطه با بانك هاي اطالعاتي را پشتيباني و حمايت مي نمايد نياز عمليات مورد   سايرو

ASP.NET در چنين مواردي كدهاي .  گردند"رويداد" بر روي يك صفحه وب مي توانند باعث بروز يك

صر استفاده عنا. مجري سياست برخورد با رويداد بوجود آمده خواهند بود ،  ASP.NETنوشته شده در 

 براي Xml كه از Adrotatorنظير كنترل .  مي باشند XML متكي بر " عموماASP.NETشده در 
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اعتبارسنجي ،  ASP.NET .ذخيره ساري اطالعات و تنظيمات مربوط به آگهي ها استفاده مي نمايد

 كاربراني كه  يرمديريت كوكي، تغيير مس: كاربران متكي بر فرم را با استفاده از تكنولوژي هائي نظير 

صفحه مورد   ،ASP.NETخواست يك صفحه  به محض در. انجام مي دهد... و  هويت آنها تاييد نشده 

بديهي است كه در اين ) . Cached(و يك نسخه از آن در حافظه باقي خواهد ماند ) كمپايل(نظر ترجمه 

 ASP( خه قبلي خود  با نسASP.NET .حالت افزايش چشمگيري را از بعد كارآئي خواهيم داشت

 كالسيك مي بايست ASPبنابراين در برخي از كدهاي نوشته شده با . سازگار نيست "كامال) كالسيك 

بدين ترتيب مي توان بر .  مي باشندaspx داراي انشعاب ASP.NETفايل هاي . تغييراتي را اعمال نمود

 ASPو فايل هاي ) aspx فايل هاي با انشعاب  ( ASP.NETروي يك سرويس دهنده فايل هاي 

 .كردبطور همزمان استفاده  ) aspفايل هاي با انشعاب (كالسيك 

  

  ASP.NETنصب 

  : زير نياز خواهد بود امكانات به ASP.NETبراي نصب 

 .يكدستگاه كامپيوتر با قابليت اجراي ويندوز بر روي آن 

 XP و يا 2000نصب يكي از نسخه هاي ويندوز 

 IISنصب برنامه 
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 هاي مربوط به محصوالت نرم افزاري كه Service Pack مي بايست تمامي ASP.NETصب قبل از ن

 .قصد نصب آنها را داشته باشيم ،آماده نمود

 بر روي سيستم نصب شده باشد ،الزم است كه ASP.NET مربوط به Beta نسخه "در صورتيكه قبال

 .در ابتدا نسخه فوق از روي سيستم برداشته گردد

 130 "كيت فوق حدودا. بل از نصب مي بايست كيت كامل محصول فوق را تهيه نمود، ق  NET.نصب 

 تهيه   net.asp.www: مگابايت بوده و مي توان آن را از سايت ماكروسافت و يا ساير سايت ها نظير 

  .كرد 

 

 

 

  

 ASP.NET صفحات وب 

براي آشنائي با صفحات .  است Html ،مشابه يك صفحه   ، در اولين نگاهASP.NETيك صفحه 

ASP.NET يك صفحه ساده ، Html را ايجاد كه مسئوليت آن نمايش يك پيام خاص در خروجي 

  )Hello.html. (باشد
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 Html يك صفحه ساده  :مثال 

<html> 

<body bgcolor="Blue"> 

<center> 

>Hello HTML Tags </h2> 

</center> 

</body> 

/html> 

 تبديل نمائيم ،كافي است محتويات فايل ASP.NETدر صورتيكه بخواهيم فايل فوق را به يك صفحه 

aspx.فوق را در فايل جداگانه اي قرار داده و فايل فوق را با نام دلخواه و انشعاب  در اين . ذخيره نمائيم  

  بصورت زير خواهد بود ASP.NETحالت محتويات صفحه 

 

 

<html> 

dy bgcolor="Blue"> 

<center> 

>Hello ASP.NET </h2> 

</center> 

</body> 
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</html> 

 

 

صفحات .  است HTMLداراي عملكردي مشابه صفحات از برخي جهات  ASP.NETيك صفحه 

HTML داراي انشعاب Html بوده و زمانيكه مرورگر درخواست يك صفحه Html را از سرويس دهنده 

 صفحه مورد نظر "هنده بدون انجام هيچگونه اصالحات و يا عمليات خاصي، صرفاداشته باشد ،سرويس د

 بوده و زمانيكه مرورگر aspx. داراي انشعاب ASP.NETيك صفحه . را براي مرورگر ارسال خواهد نمود

 را از سرويس دهنده داشته باشد ،سرويس دهنده دستورالعمل هاي ASP.NETدرخواست يك صفحه 

ارسال ) مرورگر( براي سرويس گيرنده ،  صفحه را پردازش و در ادمه نتايج بدست آمده اجرائي موجود در

 .خواهند شد

 

 

  XMLمعرفي 

 

XML است كه دي جديگذار  زبان نشانهكي زبان نيا. باشد ي قابل گسترش ميگذار مخفف زبان نشانه 

 وب وميكنسرس. بوجود آمده است HTML  زبانيتهاي غلبه بر محدودي وب براوميتوسط كنسرس

 ني اني كه از مهمترباشد ي وب منهي موجود در زمي استاندارهاي است كه مسئول نگهداريسازمان

بر . باشد ي ميگذار  زبان نشانهنيجتريبه طور قطع را HTML .اشاره كرد HTML  بهتوان ي مدارهااستان

 از يعيحدوده وستوسط م HTML  صفحه وب با فرمتارديلي مني گزارشات هم اكنون چنديطبق برخ

 ابتدا رد. شود ي ميباني پشترهي و غكي پست الكترونيافزارها  نرمشگرها،يرايابزارها شامل مرورگرها، و

 و كتاب ونيزي در حد تلوي رسانه ارتباطكي امروزه تا حد ي بود وليكاربرد وب تنها در انتشار مدارك علم

 . همه مخاطبني به ايي پاسخگويبرا. رشد كرده است

 

HTML توجه , سهي مقايبرا.  به آن اضافه شده استيدي جدي و برچسبهاافتهي بار گسترش نيچند

  آنشيراي ونيدتري جدكهي برچسب بود در حال12تنها شامل  HTML شيراي وني كه اولديداشته باش

(HTML 4.0) عالوه بر .  برچسب دارد100 خاص، بالغ بر ي مرورگرهاژهي ويبدون احتساب برچسبها

 از وب ي استفاده تعامليبرا ASP, CGI, JAVA  مانندزي نيسينو  برنامهي از زبانهايا موعه مجنيا

 .بوجود آمده است
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 است كه رشد آن را با ي نقاط ضعفي زبان داراني اميبرشمرد HTML ي كه براييتهاي وجود تمام قابلبا

 شده كه آن را لي برچسب تبد100 از شي با بيا به مجموعه HTML . مواجه كرده استتيمحدود

 دارند كه ود وجييبهاي نامحدودند و بعضاً تركباًي برچسبها تقربيترك.  كرده استدهيچي پي به زبانليتبد

 برچسب موجود 100 رغمي علنيعالوه بر ا.  مختلف متفاوت استي مرورگرهاي آنها بر روشيحاصل نما

 .كنند ي مختلف طلب ميدها كاربري را برايشتري بي امروزه برچسبهايازهاي زبان، ننيدر ا

 

.  دارنداجي احترهي ، نام، آدرس و غمتي كاال، قفي توصي برايي به برچسبهاكي تجارت الكترونيكاربردها

 دارند و اجيها احت  دادهحاتي و توضيدي كلمات كلي براقتري دقي جستجو به برچسبهايموتورها

 ي كاربردها برايم تمايبه طور كل.  دارنديالتيجي دي امضاهاي برايي به برچسبهاازي نيتي امنيكاربردها

 .شود ي نميبانيپشت HTML  دارند كه توسطي خاصي به برچسبهااجي خود احتيازهاين

 

 هستند زي نييدارند، كاربردها HTML  بهدي جديكردن برچسبها  به اضافهاجي كه احتيي از كاربردهاجدا

 وب ومي كنسرسينيب شيبرطبق پ. باشد يها م آني اساسيازهاي از نيكي HTML كه تعداد برچسب كمتر

 ي مانند تلفن همراه براي شخصوتري از كامپري غيا لهي استفاده كنندگان از وب از وس%75و 2003در سال 

 ي شخصوتري كامپكي كمتر از يلي خلي وسانيتوان پردازش ا.  به وب استفاده خواهند كرديدسترس

 را ندارند چه رسد يفعل HTML  ماننديا دهيچيدازش زبان پ قدرت پريلي وساني چنني و بنابراباشد يم

 . شده باشداضافه هم به آن يشتري بي خاص برچسبهاي كاربردهايباني پشتي كه برانيبه ا

 

 است و در اجي برچسب احتيادي صفحه به تعداد زكي يبند  قالبي است كه برانيا HTML گري دمشكل

 آنهاست كه ي از محتواشتري در آنها بيگذار م عالئم نشانه شود كه حجي مشاهده مياكثر موارد صفحات

 .كند ي كم ميا  صفحات را به طور قابل مالحظهني اشي و نمايابي امر سرعت دستنيهم

 

و اضافه  HTML  موجود دريتهاي رفع محدودي وب براومي توسط كنسرس1997در سال  xml زبان

 دارد يسع XML  است كهنيدر ا HTML با XML يتفاوت اصل.  بوجود آمددي جديتهايكردن قابل

 يها را طور داده HTML كهي آنها حفظ شود و در حالي كند كه معنايگذار  نشانهيها را طور داده

هاست   دادهي معنايبر رو XML ديدر واقع تاك.  مرورگرها باشدي براشي كه قابل نماكند ي ميارگذ نشانه

ابر  XML ها  دادهيبه منظور حفظ معنا. اشدب ي داده مشيبر نما HTML دي تاككهيدر حال

 .كند ي مرهي همراه آنها ذخزيها را ن  كننده دادهفيتوص ( MetaData)داده
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VRML  
 

 

 جاوا گفته ياوال همانطور كه درباره. خود داشتندي روشي آن مشكالت پي اجرايبرا VRML طراحان

 اجرا ي عاملستمي هر ساي يوتري هر كامپير رو انجام شود كه بتواند بي به گونه اي طراحني اديشد ، با

 به آن اضافه ندهي آيال ها وابداعات احتمشرفتي كه اجازه دهد پدادندي ارائه مي استاندارددي باايثان.شود

 ي طراحي آن را به گو نهاديثالثا با .دي نماجادي تر آن ايمي قدي نسخه هاي براي مشكلنكهيشود ،بدون ا

 كه بر ياري زحمات افراد بستي مودم منتقل شود در نهاقي از طري سرعت قابل قبول كردند كه بتواند بايم

 .  به وجود آمدنترنتي نگاه كردن به اي برادي راه جدكي ودي رسجهي كردند به نتي آن كار ميرو

 

 داده شي نماي كه در مرورگ به صورت مسطح و دوبعدكندي مفي را تعريصفحات HTML  كههمانگونه

 توان درون آنها حركت كرد ي كه مكندي مفي را تعري مجازياهايدن VRML ،بي ترتني هم ،بهشونديم

 . آنرا لمس كرداءي اشاي پرواز كرد وديچرخ

 

VRML ي فضاهاي سه بعدياي تا با استفاده از اشدهدي است كه به توسعه دهندگان آن ، اجازه ميزبان 

 گري صفحات ديبرا LINKS يي هاوندي عنوان پ بهتوانندي ماءي اشني انيهمچن .ندي خلق نمايسه بعد

 .  آوردوجود كامال متفاوت با گذشته در وب بدگاهي دكي تواني مبي ترتنيبه ا.وب قرار داده شوند 

 

 ! كندي حبس منهي است كه نفس ها را در سجي جالب ومهيقرار دارد ، به قدر VRML  كه پشتيايرؤ

 

 به خود خواهد ي سه بعدياده از آن ، نه تنها وب ظاهر كه با استفكنندي ميني بشيپ VRML طراحان

 سوپر ندهيآنها معتقدند در آ. بوجود خواهد آمد زي در رابطه با روبط متقابل انسان ها نيگرفت ،بلكه انقالب

 ازي كرده ومواد موردنت در آن حركي راحتتوانندي ها مي خواهد شد كه مشترجادي اي مجازييماركت ها

 مردم از نيهمچن. را سفارش دهند ي اجناس درخواستبي ترتني و در واقع ،به اندياخود را انتخاب نم

 ي حتاي وندي در مورده مسائل روز بحث نماندي گرد هم آي اتاق مجازكي در تواننديگوشه كنار جهان م

 .  دهندلي تشكي مجازيحكومت ها
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  :HTML زبان يمعرف

 

 ي زبان استاندارد طراحHtml. است ) Hyper Text Markup Language( مخفف HTMLعبارت 

 HTML ي در نهايت به كدهاي صفحه اعم از طرف سرور و طرف مشتريصفحات وب است و كليه كدها

 . شونديتبديل شده و توسط مرورگر نمايش داده م

 

HTML به نام تگ از ي مختلف توسط اجزايي كه بخش هاي است ، به اين معني زبان نشانه گذاركي 

 ياين تگ ها به مرورگر اعالم م.  كاربرد و خواص مربوط خود هستند ي شده ، كه هر كدام داراهم جدا

 . است و بايد به چه صورت نمايش داده شود يكنند كه هر بخش از صفحه چه نوع عنصر

را قرار داد ، كه ...  توان انواع عناصر از قبيل متن ، تيتر ، عكس ، جدول و ي مHTML يك صحفه در

 فقط از كد ها كه به صورت متن HTMLصفحات . هر عنصر بايد از تگ مربوط به آن استفاده كرد  يبرا

 .هستند تشكيل شده اند 

 

  :HTML ي تگ هامفهوم

 

 شوند كه مرورگر ي روند و باعث مي محتويات صفحات به كار مي نشانه گذاري براHTML ي هاتگ

 و يك بخش ي ، يك بخش ابتدايHTMLتگ هر .  استيبتواند تشخيص دهد هر بخش چه نوع عنصر

 : روند ي زير به كار مي دارد كه هم نام بوده و به صورت استاندارد طبق شكل كليانتهاي

 

 > تگ ابتدا <    محتويات    >/  تگ انتها <

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


 ٣٨

 > label > ..... < /label < : مثال

 

 ، HTMLهر تگ . گ است  تي ، مشخص كننده انتهاي مشخص كننده آغاز تگ و تگ پاياني ابتدايتگ

 كه در بين تگ ابتدا و ي ديگريكليه نوشته ها و تگ ها.  بسته شود يبايد حتما در ادامه توسط تگ پايان

 . دهند ي شوند ، محتويات تگ را تشكيل ميپايان نوشته م

  

 

  :HTML ي تگ هاخواص

هر يك از اين . كند  ي مختلف آنها را تعيين مي هاي مجموعه از خواص است كه ويژگي تگ داراهر

 . كرد ي و مقدار دهي توان در درون تگ ابتدايي معرفيخواص را م

 شده و در صفحه مربوط به آنها خواص مربوطه ي معرفHTML يدر ادامه هر يك از تگ ها : راهنمايي

 در ستون نام خاصيت نام آن و در ستون نوع خاصيت انواع. نيز در جدول خواص مهم قرار داده شده اند 

 . آن خاصيت تعيين شده است يمقادير قابل قبول برا

 

 است ، كه به دور جدول كادر يا حاشيه Border به نام ي خاصيتي دارا> table < مثال تگ يبرا : مثال

 : آن به صورت زير است ينحوه تعريف و مقدار ده.  كند يايجاد م

قرار داده و همچنين مقدارها بايد درون = در هنگام تعريف بايد بين خاصيت و مقدار آن عالمت  : توجه

 . قرار بگيرند " "عالمت 

 

> table border = "1" <  محتويات  >/ table < 

 

 

 : مهم نكات
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 با > b < ي تگ هاي نسبت به بزرگ و كوچك بودن حروف حساس نيستند ، يعنHTML يتگ ها. 1

> B < برابر هستند . 

بعد از نام تگ و خواص /  اين كار از يك عالمت يبرا. ز بست  توان يك تگ را در تگ ابتدايي نييم. 2

 را به عنوان محتويات ي توان متن يا تگ ديگريدر اين حالت نم.  كنيم يمورد نظر تعريف شده استفاده م

 . آن تگ در نظر گرفت يبرا

  ذير نيست امكان پ...  و > table > , < td > , < tr <توجه كاربرد اين روش در مورد تگ هايي مثل 

 

  ست؟يچ) پورتال (  پرتال 

 

ها را زياد شنيده ايم، اما شايد براي برخي از ما اين سئوال پيش آمده باشد كه واقعا ) پورتال  (   پرتالنام

چيست؟ چه ويژگيها و خصوصياتي دارد؟ و چه تفاوتي با يك وب سايت دارد؟ ) پورتال  (  يك پرتال

 (   ذكر شده اما كلمه پرتال'مدخل'و 'درگاه'، 'دريچه'رهنگهاي لغت به فارسي در ف Portal ترجمه كلمه

صفحه ) پورتال  (  اگر بخواهيم ساده بگوييم، پرتال. در تكنولوژي اطالعات معني متفاوتي دارد) پورتال 

وب واسطي است كه امكان دسترسي آسان را به هر چيزي كه كاربر ، براي انجام وظيفه يا خواسته اش 

) پورتال  (  به بيان ديگر پرتال. بدون توجه به اينكه محل فيزيكي آن كجاست، فراهم مي كند –د نياز دار

است به دنيايي مجازي كه كاربر مي تواند از طريق امكانات فراهم شده در آن، تمامي نيازهاي "درگاهي"

ه حساب بانكي، افزايش ، دسترسي ب)مثال يك كتاب(نيازهايي مانند جستجو و يا خريد. خود را براورده كند

پورتال  (   حساب اعتباري و يا به روز رساني اطالعات سخت افزاري از محل كار، پرتالكو كاهش اعتبار ي

 .همه چيز را از طريق درگاهي واحد براي كاربر خود فراهم مي سازد) 

 :عبارت اند از) پورتال  (   اصلي يك پرتالويژگيهاي

  اطالعاتتجمع

 العات دار بودن اطهدف

  بودن اطالعاتدردسترس

  ورود منحصر به فرددريچه

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM

www.irpdf.com
www.irpdf.com
WWW.IRANMEET.COM
WWW.IRANMEET.COM


 ٤٠

نيز مانند يك كامپيوتر خانگي، اطالعات و خدمات گوناگوني را در يك صفحه وب ) پورتال  (   پرتاليك

هم گفته  web top گاهي به اين صفحه. واحد و به صورتي سازگار و خوش تركيب در دسترس مي گذارد

 كاربران در زمان همي تواند نقطه شروع يا صفحه اوليه مشخصي داشته باشد ك) پورتال  (  پرتال. مي شود

مي تواند از طريق ) پورتال  (  اگر چه بر خالف صفحه كامپيوتر، پرتال. اتصال به وب آن را مشاهده كنند

 )از جمله تلفن هاي موبايل(مجموعه وسيع دستگاههايي كه قابليت اتصال به وب در آنها پيش بيني شده 

 .مورد استفاده قرار گيرد

وجود دارد به گونه اي كه در ) پورتال  (   چند شباهت ظاهري فراواني ميان يك وب سايت و يك پرتالهر

سوال .نگاه اول تفاوت محسوسي ميان آن دو مشاهده نمي شود اما اين دو كامال از يكديگر متفاوت اند

پاسخ به اين سوال بايد گفت ويژگيهاي زير در اينجاست كه به طور مشخص تفاوت آن دو در چيست؟ در 

 :آن را از يك وب سايت متمايز مي كند) پورتال  (  يك پرتال

 .دست يافت) پورتال  (   ورود منفردي كه از طريق آن مي توان به مجموعه منابع مرتبط با پرتالدرگاه

 . هدفدار اطالعات با استفاده از تجربيات كاربرنمايش

 .دي شده به انواع داده و اطالعات گروه بندي شده تقسيم بندسترسي

 . ( پورتال (   اختيار گذاشتن امكان ارتباط و همكاري ميان تمامي كاربران و استفاده كنندگان پرتالدر

 . پيوستن به نرم افزارها و سيستم هاي نرم افزاري كه گردش كاري مشخص و تعريف شده اي دارندامكان

 

 پورتال    خالصه پرتالتاريخچه

 در دنياي كامپيوتر به عقب بازگرديم، زماني را خواهيم يافت كه در آن سيستم هاي نرم افزاري به اگر

گونه اي متحول شدند كه ديگر الزم نبود براي كار با يك برنامه، برنامه هاي ديگر بسته شوند، يعني مي 

امكاني كه قبل . مواجه شويميبا مشكلتوانستيم همزمان از چند برنامه كاربردي استفاده كنيم بدون آنكه 

ها از همان زمان آغاز شد و نسلهاي تكامل يافته آنها يكي ) پورتال  (  تاريخچه پرتال. از آن وجود نداشت

 .پس از ديگري پا به عرصه دنياي اطالعات گذاشتند

 

 ها) پورتال  (   اول پرتالنسل
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 نسل اول نام برده مي شود، بر فراهم نمودن محتويات ها، كه از آنها تحت عنوان) پورتال  (   پرتالاولين

مثالهاي نمونه اين . ايستا، مستندات و همچنين خوراكهاي اطالعاتي زنده در صفحات وب مبتني بودند

 هم پيوسته، اهداف هها در محيطي ب) پورتال  (  اين پرتال. است Excite يا yahoo نسل سايت هاي

اسط مشخص و منحصر به فردي را براي دستيابي به مجموعه اطالعات مشابهي را دنبال كرده و صفحه و

اين اطالعات معموال شامل . توزيع شده در سراسر شركت يا سازمان خود، در اختيار كاربر مي گذاشتند

 و چگونگي ارتباط با آنها، كناناخبار شركت، شرايط و فرم هاي استخدام، اطالعاتي مربوط به كار

 .ست هاي اعالم شده شركت و همچنين لينك هاي ارتباطي مفيد بودمستندات رسمي و سيا

 

 ها) پورتال  (   دوم پرتال نسل:

در اساس شباهت زيادي . ها بر اطالعات مشخص تر و نرم افزارها متمركز بودند) پورتال  (   دوم پرتالنسل

: ت مهمي نيز وجود داشتبه خصوص در زمينه فراهم آوردن اطالعات با نسل اول داشتند با اين همه تفاو

 فراهم مي كردند و همين ستههاي امكان همكاري كاربران را در محيطي به هم پيو) پورتال  (  اين پرتال

 .امكان، نقطه تمايز آنها با نسل پيشين محسوب مي شد

ه هاي نسل دوم قابليت همكاري متقابل را در ادارات مجازي براي تيم هاي كاري و ب) پورتال  (  پرتال

ها سرويس هاي متعددي داشتند ) پورتال  (  نسل دوم پرتال. منظور انجام وظايفشان فراهم مي ساختند

و )  مرتبط اطالعاتسازمان دهي و مديريت ( كه از جمله آنها مي توان به سرويس هاي مديريت محتوي 

گر ايميل فرستاده و كه به كاربران امكان مي داد با يكديگر گپ زده و براي يكدي(سرويس هاي همكاري 

ها قابليت تعريف گروه هاي كاربري نيزفراهم ) پورتال  (  در اين پرتال. اشاره كرد) قرار مالقات تنظيم كنند

 سازو كار همكاري داخلي را در يك سازمان فراهم مي ها) پورتال  (  به بيان ديگر اين پرتال. آمده بود

 .ساختند

 

 ها) پورتال  (   سوم پرتال نسل:

) پورتال  (  پرتال. بوجود آمد ( E-Business)  سوم با هدف ايجاد فضاي مجازي تجارت الكترونيكسلن

هاي نسل سوم به عنوان واسط ارتباطي كارمندان، تهيه كنندگان، توليد كنندگان و مشتريان قلمداد مي 

 مستقر در سرورهاي ايهها امكان مرتبط شدن نرم افزار) پورتال  (  ويژگي فوق العاده اين پرتال. شوند

ها نقطه به هم پيوستن محتويات و برنامه هاي كاربردي ) پورتال  (  به بيان ديگر، اين پرتال. مختلف است
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به عالوه . مستقر در سرورهاي مختلف بطور همزمان و با استفاده از همكاري سرويسهاي خدماتي آنان اند

 را از طريق ابزارها و تجهيزات متنوع، بسته به لفتامكان دسترسي به محتويات و امكانات سيستمهاي مخ

ها مجموعه قابل توجه و ارزشمندي از ) پورتال  (  اين گروه پرتال. نياز كاربر امكان پذير مي كنند

اطالعات، مستندات، امكانات و قابليتهاي نرم افزارهاي مرتبط را از طريق درگاه واحدي براي كاربر فراهم 

 .مي كنند

ها به صورتي خودكار و بر اساس نقش كاربران هدفمند شده و ويژگيهايي ) پورتال  (  ين پرتال عالوه، ابه

به بيان ديگر، نحوه نمايش، محتوي و امكانات در دسترس، بسته به نقش تعريف شده . خاص آنها مي يابند

سعه آينده اين نسل كليد تو. ردبراي كاربر به گونه اي منحصر به فرد و خاص وي در اختيار او قرار مي گي

براي سرويس هاي عمومي ) از قبل تعريف نشده ( ها،ايجاد چهارچوب هاي كاري باز ) پورتال  (  از پرتال

 .خواهد بود

 ها) پورتال  (   پرتالانواع

 سازمان مجموعه متنوعي از كاربران دارد كه از جمله آنها مي توان به مشتريان، شركا، كارمندان اشاره يك

كامال آشكار است كه . اين كاربران عالقه مندند از اطالعات و خدمات آن سازمان استفاده كنندهمه . كرد

 (   اين تنوع، انواع مختلف پرتالهبراي پاسخگويي ب. هر كدام از آنها نيازهاي خاص و اغلب متفاوتي دارد

پاسخگويي به نيازهاي به طور كلي بر حسب چگونگي . ايجاد شده و مورد استفاده قرار مي گيرد) پورتال 

 :ها را مي توان در چهار گروه زير دسته بندي كرد) پورتال  (  كاربران، پرتال

 

usiness to Customer Portal (B2C) 

مرتبط بوده و دسترسي مستقيم مصرف كننده را  CRM [1 ] با سيستمهاي) پورتال  (   نوع از پرتالاين

راهنماي استفاده "براي مثال، اطالعاتي مانند  –هم مي كند به مجموعه وسيعي از اطالعات و خدمات فرا

 كاربر با بخش يدر خريد هاي خود و همچنين امكانات ارتباط"وضعيت سفارش مشتري "و "از محصوالت

ديگري، يك ) پورتال  (  مانند هر پرتال. ها پيش بيني مي شود) پورتال  (  پشتيباني مشتريان در اين پرتال

 .معموال در قد و قواره اي ارائه مي شود كه نيازهاي مشتريان خود را پاسخ دهد B2C ( پورتال (  پرتال

 

Business to Business Portal (B2B) 
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) پورتال  (  در اين نوع پرتال]. 2[در زنجيره مديريت منابع شكل مي يابد) پورتال  (   ديگر پرتالنوع

نمايندگي ها و همچنين توزيع كنندگان، به گونه اي اطالعات الزم براي توليد كنندگان،تهيه كنندگان، 

 ( پورتال (   پرتالعمومينمونه . مناسب و دسته بندي شده جمع آوري و در اختيار آنان قرار مي گيرد

B2B -  براي مثال، يك شريك تجاري را قادر مي كند تا به بخشهايي از اطالعات و امكانات مانند سفارش

به هم پيوستن برنامه هاي . ي داشته و از امكانات اين بخشها استفاده كندخريد و صدور فاكتور دسترس

 محيط هاي تجاري در بستري واحد و ايجاد محيط يكاربردي يكي از پيشنيازهاي الزم براي يكپارچه ساز

محيطي كه در آن امكان تهيه كاال يا خدمات، صدور صورت حساب . مجازي الزم براي كسب و كار است

 .ش، دسترسي به اطالعات توليد و ديگر امكانات مرتبط با نيازها فراهم مي ايدخريد و فرو

 

B2E 

هاي اينترانتي شناخته مي شوند معموال به ) پورتال  (  ها كه اغلب با عنوان پرتال) پورتال  (   پرتالاين

 .ي شوندمنظور تجميع، انتشار و به اشتراك گذاري اطالعات و خدمات به پرسنل يك سازمان ايجاد م

B2E ها به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند: 

 

 غاتيتبل

 نيدامي نترنتي انواع دامنه اثبت

Com - Net - Org - Asia - Me - Mobi - Tel و ... 

 شتري باطالعات

 

هاي كاركنان كه امكان دسترسي به محتويات به هم پيوسته اي مانند اخبار شركت، ) پورتال  (  پرتال

. ي و نرم افزاري، موتور جستجو و منابع فني و گزارشها را در اختيار مي گذارداطالعات سخت افزار

  اين پرتال.  مي گيردرمعموال در دسترس همه كاركنان يك سازمان قرا) پورتال  (  اطالعات اين نوع پرتال

يكديگر در كاركنان و شاغلين يك سازمان را قادر مي كند تا از طريق گپ و گروههاي گفتگو با ) پورتال ( 

ها امكاناتي نظير ثبت نام در يك ) پورتال  (  عموما، اين پرتال. تماس بوده و با يكديگر همكاري كنند

) پورتال  (  به عالوه كاربران اين پرتال.  قرار مي دهنددكالس و يا يك اردو را نيز در اختيار كاربر خو

 .ور را تغيير دهندمعموال مي توانند اطالعات شخصي خود مانند نام و كلمه عب
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Knowledge worker portal  كه با يك يا مجموعه اهداف مشخص مثال فروش يك محصول ايجاد

ها مجموعه اي از محتويات را به منظور پشتيباني از فرآيند يا فرآيندهاي ) پورتال  (  اين پرتال. مي گردد

 از منابعير ممكن است نيازمند براي مثال يك برنامه تكنسين خودكا. مشخصي در اختيار مي گذارند

برنامه هاي كاربردي ديگر مثال برنامه هاي تعمير و نگهداري باشد تا بتواند اطالعات الزم در زمينه 

 .تاريخچه بازبيني و تعمير، زمان بندي تجهيز و يا قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير آن را كسب كند

  

  

 

( Mega Or Public Portal)هاي عمومي) ورتال پ (   پرتال 

هاي اينترنتي شناخته مي شوند و مهمترين ويژگي آنها ) پورتال  (  ها با عنوان پرتال) پورتال  (   پرتالاين

 :ها نيز در دو گروه دسته بندي مي شوند) پورتال  (  اين نوع از پرتال. فراواني مخاطبانشان است

،  Yahoo براي مثال(نترنت را مخاطب قرار مي دهند هاي عمومي كه تمامي كاربران اي) پورتال  (  پرتال

Excite  ،Google و مانند آن 

هاي عمودي نيز ) پورتال  (  كه به آنها پرتال) صنعتي، بازرگاني، خدماتي ( هاي خاص ) پورتال  (  پرتال

ي دولتي، هاي بانكها، سازمانها) پورتال  (  مانند پرتال( گفته شده و مخاطبان محدود و مشخصي دارند 

 ...ووزارتخانه ها 

. هاي ديگر ايجاد شود) پورتال  (  مي تواند از پيوند انواع پرتال) پورتال  (   توجه داشت كه يك پرتالبايد

 (  كه پرتال) و گاهي نيز الزم است ( به عالوه همانطور كه يك سازمان كاربران متنوعي دارد، مي تواند 

 .دي از نيازهاي آنان داشته باشهاي مختلفي براي پشتيبان) پورتال 

 

   هاي كاركردي يك پرتالجنبه

ها در انواع و اندازه هاي متنوعي ساخته مي شوند اما ويژگيهاي محدود و ) پورتال  (   چه پرتالاگر

 :مشخصي هسته اصلي آنها شناخته مي شود

 .نداطالعات و خدمات را يكجا و در يك محل جمع آوري مي ك) پورتال  (   پرتالهر
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 .مي تواند در اندازه الزم براي شخص و يا گروه سازمان درايد) پورتال  (   پرتالهر

 .در هر زمان و از هر مكاني قابل دسترس است) پورتال  (   پرتالهر

 مجموعه اطالعات و خدمات را يكجا و در يك محل جمع آوري مي كند) پورتال  (   پرتاليك

است كه يك كاربر ) اطالعات و خدمات ( ي آسان به هرچيزي  اصلي فراهم آوردن امكان دسترسهدف

 .براي انجام وظايف و مسئوليتهايش به آن احتياج دارد، صرف نظر از اينكه منبع آن كجا باشد

 

 فراهم مي كند) پورتال  (   كه يك پرتال اطالعاتي:

جستجوي آسان آنها وجود داده هايي كه به صورتي سازمان يافته اند كه امكان .  هاي ساخت يافتهداده

فهرست الفبايي كتابهاي يك ). اغلب به صورت سلسله مراتب و بر اساس كلمات كليدي( داشته باشد 

 گزارشها،داده هاي ساخت يافته اغلب شامل، . كتابخانه مثال خوبي از داده هاي ساخت يافته است

 .ار استتحليلها، پرس و جوهاي مشخص و ديگر انواع دانش مرتبط با كسب و ك

.  هاي بدو ن ساختار، كه جستجو در آنها معموال دشوار بوده و خارج از يك بانك اطالعاتي قرار دارندداده

،  Office از اين نوع داده مي توان متن ها، صوت، تصوير و يا گرافيك و اشكالي مانند مستندات

memos ايميل، قرارهاي مالقات را مثال زد ،. 

مثل انواع اخبار، گزارشها، اطالعات مربوط ( مل محتويات قابل خريد و فروش ،كه شا] 3[ خاص اطالعات

بوده و مخصوصا به منظور استفاده در فرايندهاي توليدي ) به سهام، كاريكاتورها و محتويات بي اهميت

 .ديگر تهيه و در اختيار قرار مي گيرند

 

 فراهم مي شود) پورتال  (   كه به وسيله يك پرتال خدماتي:

و به كاربران اجازه مي دهد تا با يكديگر گپ ) با عنوان خدمات ارتباطي نيز شناخته مي شود  (مكاري،ه

 ...بزنند، در بحثهاي گروهي مشاركت داشته باشند، مطالب خود را در اختيار ديگران قرار دهند و

خاصي را به منظور  محتوي كه انواع جستجو ها، رهگيريها را مديريت كرده و همچنين قابليتهاي مديريت

 .استخراج داده ها در اختيار مي گذارد
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كه كاربران را قادر مي سازد تا با ديگر ) با عنوان خدمات تراكنشي نيز نام برده مي شود ( شخصي خدمات

. مستقيم و بدون واسطه مرتبط باشند) مثال سيستمهاي فروشنده و يا نماينده يك محصول ( سيستمها 

 : دهدجامه كاربر امكان مي دهد تا براي مثال فعاليتهاي زير را انمعموال اين قابليت ب

  يك سازمان را خريداري كندمحصوالت

  خود را زمان بندي كندمالقاتهاي

  خود را مشاهده يا تراز كندحساب

  كالس مورد عالقه خود ثبت نام كنددر

 .سازمان درايدمي تواند در اندازه الزم براي شخص و يا گروه ) پورتال  (   پرتالهر

يكي . شكل و عملكرد متفاوت آن براي اشخاص مختلف است) پورتال  (   از ويژگيهاي جالب يك پرتاليكي

) پورتال  (  از روشهايي كه به اين منظور استفاده مي شود، متناسب سازي و تغيير شكل و قابليتهاي پرتال

 دليل است كه كاربران ينبه هم.  آن استبر حسب خواسته ها يا تجارب شخص يا گروه استفاده كننده از

مشاهده كرده و اطالعات و خدمات متفاوتي در اختيار ) پورتال  (  متفاوت شكل متفاوتي از يك پرتال

 :ايشان قرار مي گيرد

ناميده مي  ppppppppppp  تغيير بر حسب خواسته ها بر حسب تجارب شخص يا گروه عموماامكان

امكان انتخاب نحوه نمايش محتوي پيش بيني شده ) پورتال  (  ر پرتالشود و به اين معني است كه د

انجام مي ) مثال پست سازماني وي(اغلب اين انتخاب بصورت خودكار و بر اساس نقش كاربر . است

براي مثال وقتي كارمند فروش به سيستم وارد مي شود، به صورت خودكار فهرستي از . شود

ها ) پورتال  (  با اين همه در بعضي از پرتال. مايش در مي آيدجديدترين محصوالت براي وي به ن

خود آن ) پورتال  (  انتخاب محتوي نمايش داده شده به كاربر محول مي شود تا در زمان ورود به پرتال

 .را انتخاب كند

مثال (شامل انتخاب چگونگي شكل ظاهري آن ) پورتال  (  شدن يك پرتال ppppppppp  وتغيير

) پورتال  (  يك پرتال. ،مدل مرورگر و محل نمايش محتويات روي صفحه است)دمان صفحهرنگ و چي

مي تواند حتي برچسب و عنوان تجاري مشخصي داشته و ظاهر متفاوتي را براي انواع كاربرانش به 

 . گذاردشنماي
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كاربران امكان مي دهد تا مجموعه مشخص و تعريف شده اي از ) پورتال  (   دو ويژگي به پرتالاين

ها حتي مي توانند ) پورتال  (  بعضي از پرتال. را هدف قرار دهد) مثال مشتريان، شركا و يا كاركنان(

 .براي هر كاربر مشخص، شكل و شمايل متفاوتي از خود نشان دهند

 در هر زمان و از هرمكاني هميشه در دسترس است) پورتال  (   پرتاليك

براي استفاده در محيط وب ساخته مي شوند، در هر زمان و از هر مكاني با ها ) پورتال  (   آنجا كه پرتالاز

انواع تجهيزات مبتني بر وب نيز از جمله تلفنهاي . استفاده از يك مرورگر استاندارد وب در دسترس اند

 . اندردهها را به غايت آسان و مفيد ك) پورتال  (  موبايل، دسترسي به پرتال
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 منابع
 

 آموزش زبان PHP 5  انتشارات ناقوس-3چ–مصدري محمد : نويسنده

www.iranphp.net -قسمت معرفي و مقدمه–سايت رسمي پي اچ پي ايران   

www.phpnuke.ir -سايت نيوك فارسي  

www.webkaran.ir -سايت وب كاران ايران  

www.barnamehnevis.org:asp.net- قسمت طراحي وب–فروم برنامه نويسان    

http://bashiry.250free.com يريمولف محمد بش - -PHP مرجع كامل آموزش زبان 

www.dev.ir مقاالت سايت 

87 بهمن 27 يك شنبه -ضميمه كليك  روزنامه جام جم   

www.predv.com از سايت Asp.net  مقاله آموزشي 

اميرحسين ترابي:نويسنده- CSS مقاله آشنايي با –بخش مقاالت سايت -انيرانيشركت آرام شرق اسايت   
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