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    از وبيمختصر يخچهرتا: 1-1

 ودحد ينترنت اشبكه كه شد متولد حالي  وب دريا گستر نجها رتو د،نو هه ديلدر اوا 
 و ننشگاهيا دافقط وب، تولد از قبل تا گفت انتومي أتجر به. شت داسن لسا  بيست
 قبل تا. نددبر مي هبهر تخدما از يا نستند دامي يچيز ينترنت اصخصودر    انهشگروپژ
 را ينترنتوب، ا. دبو نيكيولكتر اپست سيستم ،ينترنت ادبرركا ترينعمومي   وبرظهواز 
 وزمر انمتمد عجتما ايها اليه قعما ابه آن را ذنفو ةسيطر. دكر تبديل  همگاني شبكه به

 يك دخو وب انبرركا وزهمرا. دكر زبا را دخو يجا دممر همر روز ندگي و در زكشاند
 بد و نيك ،يگر ديبشر معاجو همانند كه اي جامعه ،ند داده اتشكيل  جهاني و گربز جامعه
   .ست اجهاني و زمر ونبد وب جامعه  ! داردهم ركنارا در 

   وبيهانباز. ست اشته داشگرفي يپيشرفتها و تتحوال وب ،خير السا دهپانز لخالدر  
   وتمندرقد ربسيا تخدما وب يها ههند ديسوسر. ند اهشد فنعطا اقابل و تمندرقد ربسيا
 بيشتر تمكانا ابه مجهز ،تر ابجذ روز به روز گرهاورمر و كنند مي عرضه را يتر سيعو
 طتبا ارسانه ريك شكل وب از كه هشد باعث ملاعو ين امجموعه. ند اهشد مدتررآكا  و

 رتتجا از صحبت وزهمرا .دشو وارد بشر ندگي زتشئونا كليه و در هشد رجخا  جمعي

  

  1فصل 

  

  هاي تحت وباي بر برنامهمقدمه
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 نيكيولكتر ايچيزها از ريبسيا و نيكيولكتر ازشمو آ،نيكيولكتر الت دو ،نيكيولكترا
   .دشو مي هشنيد  باني زهر سر بر يگرد
  
    وبممفهو: 1-2

  زي،سا هخير ذايبر منظا يك تيرعبا به يا ريمعما روش يك، »وب «يا گستر نجها رتو 
 ارانهز روي بر كه ستاي اردهخو پيوند هم به اتمستند به سترسي و دماندهيزسا 

 خورده حاوي دپيون اتمستند ين از ايك هر. نداهشد يعزتو و هكنداپر نجها كل    درماشين
 دسنا ايا سند به ننداتو مي و هستند آن نظائر و سكريپت ا،يياجر اكد ،تصوير  ا،صد ،متن
 وب مزيت گترينربز   .نمايند رهشا ارگبز نجها ين از اوتمتفا ماشيني   بر قع وايگرد
 آن صلي اصفحه   ،سايت وب يك آدرس دنكر وارد با برركا ؛ست از آن ادهستفا اگيدسا
 به تمايل گر و ادهنمو مطالعهو   كند مي هنگا؛ آن را كند مي متنقل دخو كامپيوتر روي بررا 
 دخو اوسم با شت دا،هستند  نگرپر كه ييهاميت آصخصو در يبيشتر تطالعا ايافتدر

 به يگر دتصفحا با  فعلي صفحه پيوند نقطه نگرپر ييتمهاآ( .ايدنم مي كليكروي آن 
 بر قبلي صفحه مثل  هم جديد صفحه ،پيوندها ين از ايكي روي بر كليك با) .يند آمي بحسا
 كه نيست متوجه   عموماً برركا. يابدمي مه اداند روين و اهشد اريگذربا او كامپيوترروي 
 كه ست ابديهي   .ست اهشد منتقل شكامپيوتر روي بر نجها اي از نقطه چه از صفحه هر
 اربرقر را صفحه دو بين طتبا اركه دارد دجو ويگر آدرس ديك 1نگرپر يتم آهر يلدر ذ
 هر در هشد هخير ذتصفحا قيق دموقعيت دارد منا  URL كه صخاآدرس    ينا. ست ادهكر
 كه كنيد ضفر جهاني  واردستاند آدرس ايكرا   URL .كند مي مشخص    رانجها از نقطه

 يياجر ايهاتسكريپ ا،تصوير ا،صد داده، يهالفاي وب، تصفحا همانند 2منبع هر موقعيت
 لمد از دهستفا اجنبه ترينباجذ وب شايد   .نمايد مي مشخص قت دبه را نهاآ   نظائرو 
 برنامه. باشد ينترنت اشبكهدر   )  Client/Server( »يمشتر/ههند ديسوسر« عيانتزا

 به فايل يك يا وب صفحه   يك يافت درايبر را تقاضايي )گرورمر يعني (يمشتر تسم
 ههند ديسوسر برنامه  .داردمي لسا ارنجها از نقطه هر در اهلخو دههند ديسوسر سمت
 را مناسب پاسخ    وها و داده پذيرفته آن را ز،مجو شتن دارتصو و در تقاضا يافت دربا
  .ندداگر مي بر
  

                                                 
1
 hyperlink 
2
 resource 
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  وب دوم نسل و لاو نسل: 1-3

 كه معنا بدين .بود )static( ايستا صفحات از شده تشكيل )1وب( وب از نسل اولين
 جداگانه صورت به صفحه هر براي و دستي صورت به بايد صفحات محتواي مديريت
 مفهوم سرور سمت نويسي برنامه و داده هايپايگاه مفاهيم همچنين .گرفتمي صورت
 نسل در اما .داشت وجود مجزا فايل يك بايد وب صفحه هر ايبر معموال و نداشت چنداني
 اين سرور، سمت نويسي برنامه و داده هايپايگاه مفاهيم حضور با )2وب( وب دوم

 بدين .شوند ساخته )dynamic( پويا صورت به وب صفحات كه آمد وجود به قابليت
 بلكه نيست، سرور كامپيوتر در شده ذخيره فايل يك لزوما صفحه يك محتواي كه معنا

 شده ساخته نظر مورد صفحه سپس شده، پردازش سرور سمت در كاربر هايدرخواست
 صورت به اطالعات ذخيره قابليت كه جايي آن از .شودمي ارسال كاربر براي و

-پايگاه در را مطالب تواندمي سايت مدير دارد، وجود داده هايپايگاه در شده سازماندهي

 .باشد داشته...) و جستجو سازي، مرتب چون (مديريت هاآن بر و دكن ذخيره داده هاي
 امكانپذير هم وب طريق از وب صفحات ساخت و محتوا مديريت امكان 2وب در همچنين
 ساير و تصاوير آلبوم اينترنتي، هايانجمن ها،وبالگ همچون هاييسرويس .است

   .گيرندمي قرار 2وب مجموعه در مشابه هايسرويس

  
 2 و وب1مقايسه وب: 1-1 شكل
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  )AJAX ظهور از قبل(كالسيك وب عملكرد نحوه: 1-4

  :بود صورت بدين AJAX ظهور از قبل وب عملكرد نحوه
 كاربر ،)الف- 2-1شكل ( پس از اين كه براي اولين بار صفحه مورد نظر بارگذاري شد

 سپس ،)ب-2- 1شكل ( كردمي ارسال سرور به خود وب مرورگر طريق از را تقاضايي
 هايپردازش تا گشتمي مواجه سفيد ايصفحه با و گشته قطع افزار نرم با ارتباطش
پس از ارسال پاسخ توسط سرور قسمت مورد ). ج-2-1شكل ( شود انجام سرور سمت

 كه نيست مهم اصال كالسيك وب در )د-2-1شكل  ( .شودنظر در صفحه به روز مي
 كل بايد پاسخي هر در و كند اعمال وب صفحه در تغييراتي مقدار چه شما درخواست
 همچون صفحه ثابت هايقسمت حتي يعني .گردد ارسال سرور توسط مجدداً صفحه
 باعث اين و .شود بارگذاري دوباره بايد تقاضا هر در هم منو و سايت ينمايه سربرگ،

  .شد خواهد شبكه باند پهناي رفتن هدر
  

  نحوه عملكرد وب كالسيك: 2-1شكل 

  
  
  



AJAXهاي تحت وب، راه حلي نوين براي برنامه  

 

12 

  2روميزي هاي برنامه با 1وب تحت هاي برنامه مقايسه: 1-5

 مقايـسه  )AJAX ظهور از قبل(وب تحت هايبرنامه با را وب تحت هايبرنامه بخواهيم اگر
  :رسيممي زير جدول به كنيم،
  

  يزي رومي تحت وب  با برنامه هاي برنامه هاسهيمقا: 1-1جدول 

  وب تحت هاي برنامه  روميزي هايبرنامه
 تر پايين سرعت باال اجراي سرعت

  برنامه با كار حين در refresh وجود  برنامه اجراي حين در كاربر پيوسته ارتباط
  كمتر گرافيگي امكانات  پويا محيط و زياد گرافيكي امكانات
  بودن روز به  بودن روز به عدم
  عامل هاي سيستم تمامي در اجرا  ها عامل سيستم همه در اجرا عدم
  
 به توانمي جمله از كه دارد، وجود هابرنامه از نوع دو اين بين ديگري هايوتتفا البته 

 افزارهاي نرم مديريت خود شما جاآن از .كرد اشاره روميزي افزارهاي نرم بيشتر امنيت
 نرم به نسبت كمتري امنيتي خطرات روميزي افزارهاي نرم داريد عهده بر را روميزي
 از بزرگ بسيار ايشبكه روي وب تحت افزارهاي نرم زيرا .دارند وب تحت افزارهاي
  .دارند دسترسي آن به كاربر هاميليون و شوندمي اجرا كامپيوترها

                                                 
1
 Web Applications 
2
 Desktop Applications 
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  AJAX تعريف: 2-1

AJAX، رتعبا مخفف   Asynchronou Javascript And XML  معني به ستا 
 قتد تلغا معني در هيمابخو رگا .مهمگا يكنشهااتر در  XML   و سكريپتا واجا  از دهستفاا

 هشد شناخته يهاتكنيك فقط بلكه ،نيست يجديد ژيتكنولو AJAX كه بگوييم   بايد كنيم،
 ينا وب ننويسا برنامه به تا نمايدمي تركيب لغيرمعمو ايگونه به را وب   نويسي برنامه

 لمعمو رتصو به كه يچيز آن از بتراجذ رتصو به را وب يهابرنامه   كه بدهد را نمكاا
هاي برنامه( نيستند وب تحت كه ديبرركا يبرنامهها با ما قتيو   .كنند توليد دارد، رواج

 نمايش و توليد راًفو ،هيمد مي منجاا كه عملياتي نتايج يمدار رنتظاا  ،كنيم مي ركا )روميزي
 توسط رهبادو برنامه نمايش صفحه كل تا باشيم منتظر ما ينكها  به زنيا ونبد ،شوند داده

 يمدار رنتظاا ،كنيم مي ركا كسلا مثل اريفزا منر با ما كه   هنگامي مثالً .دشو توليد برنامه
 ركا يا يگرد تطالعاا ورود لمشغو كه قتيو كنيم مي   ديجاا نستو يك در كه تياتغيير ثرا
  .دشو منتقل مرتبط يسلولها   و ستونها به نگدر بي ،هستيم وسما با
 دهبو سسترد در كم ربسيا وب تحت يها برنامه انبرركا ايبر تعامل ينگونها متاسفانه 
 و ندا دهكر پر را وب مفر يك طالعاتيا يفيلدها كه ندا شتهدا را تجربه ينا ريبسيا   .ستا

 و كند تغيير ميآرا به وب صفحه تا ندا هماند منتظر و دهنمو كليك لينك يا كمهد   يك روي

  

  2فصل 

  

AJAX چيست؟  
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 شامل جديد تصفحا كه يمادهبو شاهد ربسيا وه،عال به .هدد نمايش را همدآ  ستد به نتايج
- عكس .نداشتهاند دمجد اريگذربا به زينيا و باشد مي قبل صفحه با يكساني   يهامولفه

 به را مشكل ينا حل نويد ،AJAX   .هستند هامولفه ستهد ينا از منوها و لوگوها   ،مينهز يها
 دهنمو عمل وب ورِسر و برركا   گرِورمر بين ضافيا اليه يك رتصو به ،AJAX .هددمي ما
 ورسر به را ها ستاخودر   ،كند مي زيسا دهپيا 1مينهزپس در را ورسر تتباطاار و
 تمحتويا با ستا  ممكن همدآ ستد به نتايج .نمايد مي دازشپر را آن نتايج و لساار

 دمجد اريگذربا هب زنيا ينكها ونبد ،ينددرآ نمايش به و هشد تركيب نمايش لحا در صفحه
  .باشد وب صفحه متما
  كليكِ مثل برركا عمل به سحسا ها ستاخودر كه نيست زنيا حتماً AJAX يها برنامه در 
  برركا ينكها از قبل ستا ممكن ب،خو رشنگا با AJAX ةبرنام يك در .باشد لينك يا كمهد 
 به و يافتدر آن يجنتا و لساار ورسر به نظر ردمو ستاخودر ،هدابخو را عملي منجاا 
 كه تيرعبا در)  asynchronous( مهمگا غير كلمه معني ينا .دشو داده ننشا   برركا

AJAX باشد مي ،ستا آن مخفف.  
 لساار مثل-  دشو مي منجاا برركا گرورمر مينهزپس در كه AJAX برنامه از قسمتي 

 به  XMLو دشو مي منجاا سكريپتا واجا توسط -آن نتايج دازشپر و ورسر به  ستاخودر
 تا د،شو مي دهستفاا AJAX توسط تطالعاا لساار فرمت و كدينگ ايبر يجرا  اربزا انعنو
  .شوند منتقل تررآكا رتصو به ورسر و كالينت  بين تطالعاا
  

  AJAX در استفاده مورد هايفناوري: 2-2

 ريمـسي  در موجـود  فنـاوري  چند كارگيري به بلكه نيست، فناوري يك AJAX كه شد گفته
  :از عبارتند هافناوري اين .است متفاوت

  CSS و HTMLزبان  •
  جاوا اسكريپت •
  XMLزبان  •
  )DOM(مدل شيء گراي سند  •
 XmlHttpRequestشيء  •

  
 CSS و HTMLزبان : 2-2-1

                                                 
1
 background 
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HTML، كلمه مخفف hyper text markup language  فايلهـاي  عمومـاً  و باشـد  مـي 
  .ندشو مي معرفي htm و html پسوند با كدنويسي اين
 ها برچسب اين و ستيگذار نشانه كوچك )ها تگ( يها برچسب يحاو HTML فايل هر

 HTML ليفا كي و دهد نمايش چگونه را صفحه كه كنندمي بيان مرورگر به كه هستند
  .شود ساخته notepad همچون ساده يمتن شگريرايو كي توسط تواند يم

 در توانيد مي و دارد اندكي زمان فصر به نياز و ستا ساده بسيار زبان اين در كدنويسي
  .شويد مسلط زبان اين به هفته يك مدت

  : كنيممي تحليل را زير كد به عنوان مثال
  

>html<  
>head<    

>title<صفحه عنوان>/title<      
>/head<    

>body<    
      >b/< خط درشت متن >b<معمولي متن

>/body<    
>/html<  

 .شود مي ختم خود خاتمه كد به بعدي هايخط در شود مي آغاز كه هركدي كنيد دقت اگر
  .رسد مي پايان به >html/< با كه >html< برچسب :مثال بطور
 شما مرورگر به برچسب نيا.است >html< شما، HTML ليفا در برچسب نياول واقع در
 >/html< شما ليفا در برچسب نيآخر است، HTML ليفا كي آغاز نيا كه فهماند مي
  .است HTML ليفا كي انتهاي نيا كه فهماند يم شما ليفا به برچسب نيا.است
 كاربرد و شوند نمي داده نمايش صفحه كلي نماي در head برچسب ميان در واقع مطالب
 برچسب كنيد مي مشاهده كه همانگونه .هستند )body( اصلي نمايش قسمت از خارج

title دارد را صفحه عنوان نمايش وظيفه و است گرفته قرار برچسب اين دل در.  
 قرار >b< ميان در كه متني  و گيرد مي قرار body برچسب بين در شما سايت محتويات

 اين به كدنويسي در : توجه .شود مي داده نمايش Bold يا و خط درشت شكل به گيرد مي
   .دهيد عادت كوچك حروف با را خود است بهتر ولي ندارند تفاوتي b و B سبك
  :شويد آشنا html ديگر عناصر و ها برچسب از برخي با كه آنست زمان حال

 و دارد كاربرد شما جدول يا صفحه براي زمينه يك معرفي منظور به  Bgcolorعنصر
 بين در و >body bgcolor="green"< : شود مي اضافه شكل اين به body در

 HTML عناصر شروع برچسب به شهيهم عناصر :توجه .گيرد مي قرار body برچسب
  .شونديم فهاضا
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  .باشد مي صفحه در جدول يك ايجاد منظور به table برچسب
 جدول برچسب ميان در و دارد كاربرد جدول هاي لبه اندازه تعيين براي border عنصر
  شكل به بايد نظر مورد جدول بين در گرفتن قرار براي .گيردمي قرار نظر مورد
>table border="0"< يم مقدار/نام زوج كي در شهيمه عناصر :توجه .كنيد وارد-
  "مقدار"=نام : مانند ند،يآ
  
  پتياسكر جاوا: 2-2-2

HTML، يبرا اصل در نترنتيا .دارد يمحدود امكانات است وب صفحات ساخت زبان كه 
 بتواند كه بود ازين مورد يزبان يزمان آن در .شد يطراح يعلم يها رساله و ها داده انتقال
 يها جلوه و يليتخ يها طرح .آورد در شينما به را ريتصاو و كند فرمت را متن

 با .نشد گرفته نظر در امكانات نيا HTML يطراح موقع جه،ينت در نبود، الزم يا چندرسانه
 طراحان يبرا يكاف قدرت زبان نيا كه شد مشخص نترنت،يا ي العاده فوق شدن محبوب
  .آمدند دانيم به )JavaScript( پتياسكر جاوا چون ييها زبان جهينت در و ندارد، وب
  
  پت؟ياسكر جاوا چرا: 2-1- 2-2

 در مايمستق تواند يم كه است ييها فرمان با ساده يساز برنامه زبان كي پتياسكر جاوا
HTML همراه به و رديبگ يجا HTML كه يمعن نيبد .شود ريتفس مرورگر كي ي لهيوس به 
 صفحات يتماشا يبرا را يا هژيو يها ليفا اي و ها برنامه بود نخواهند مجبور كاربران
 مرورگر ي برنامه رايز ،كنند نصب خود ستميس يرو بر و افتيدر پتياسكر جاوا يحاو
 را HTML كه بخواند يبيترت همان به را پتياسكر جاوا ي شده نهاده كد تواند يم ها آن
  .خواند يم

 كدام دنبال به هك ديگو يم مرورگر ي برنامه به كه است ياطالعات يحاو پتياسكر جاوا
 ييها داده ماننده ،يا يورود نوع هر يابيرد يبرا زبان نيا .كند چه آن با و بگردد يورود
 يورود افتيدر از پس .شد يطراح شود، يم حاصل ماوس نشانگر حركت ي لهيوس به كه
 اورد،يب وجود به ديجد ياتيمحتو خود محاسبات براساس و ندك پردازش را آن تواند يم
  .اندازديب راه به را يا ژهيو يها جلوه اي

 جاوا يها يخروج از كارآمدتر كه دارد وجود يفراوان يا چندرسانه ياستانداردها
 از تر مهم رفت، نخواهد نيب از ها يزود نيا به پتياسكر جاوا تيمحبوب اما است، پتياسكر
 يعال پتيكراس زبان كي عنوان به آن از توان يم نيهمچن و است آن ي ساده يريادگي همه
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 يوقت .شود يم مطرح انيمبتد آموزش يبرا يعال زبان كي انعنو به زبان نيا .برد نام
  .باشد يم HTML از تر دهيچيپ يكم آن ي شرفتهيپ بخش ديريبگ ادي را يمبان
 كي به يرضروريغ ليفا شود يم باعث كه دارد را تيمز نيا پتياسكر جاوا يسادگ
  .برسد حداقل به صفحه لود زمان جهينت در و نشود اضافه وب ي صفحه
 نهيبه را وب مرور واقع در آن يها جلوه اكثر كه است آن پتياسكر جاوا گريد تيمز
 توانند يم پتياسكر جاوا يگرها محاسبه .كند ينم منحرف را دكنندگانيبازد راه و دزسا يم
 خواهند يم ركارب از كه يمعمول يگرها محاسبه برخالف رند،يبگ يجا تنها ي صفحه كي در
 .نديبب گريد يمجزا ي صفحه كي يرو بر را جهينت و كند ميتسل را نآ كند، وارد را ها داده
 وب صفحات از ياريبس در كه rollover يها جلوه ساخت يبرا اغلب پتياسكر جاوا
 نشانگر قرارگرفتن از پس ريتصو رييتغ اي نكيل رنگ رييتغ مانند رود، يم كار به دينيب يم

 ساخت يبرا تواند يم كه است آن پتيراسك جاوا ديمف يكاربردها از يكي .آن يرو ماوس
 الزم كه آن يب كند، يم رييتغ كاربر يورود براساس كه رود كار به يا يكيناميد يها فرم
  .بماند انتظار در ديجد صفحات باركردن يبرا وستهيپ كاربر كه باشد
 نيپالگ اي افزار نرم چيه به كه است نيا پتيجاوااسكر العاده فوق يها تيمز از گريد يكي
)plug-in( ي برنامه به فلش ليفا كي دنيد يبرا شما .ستين ازمندين اجرا يبرا يكمك 

Flash Player، ي برنامه به آهنگ كي دادن گوش يبرا Real Player و... 
  .ستين ازين ها نيا از كدام چيه پتياسكر جاوا يبرا يول ديازمندين
  
   جاوا اسكريپتتيامن: 2-2-2-2

 مرورگرها ديجد يها نگارش رود؛ يم باالتر پتياسكر جاوا تيامن هرروز خوشبختانه
  .سازند يم مقاوم پتيجاواسكر مخرب حمالت برابر در ژنرال كي بسان را كاربران

  
  XMLزبان : 2-2-3

XML، مخفف eXtensible Markup Language همچون و Html، نشانه زبان يك 
 به براي هاداده سازماندهي و داده تبادل براي رايج بسيار زبان يك ،XML .است گذاري
 هاينقش  وكرده بنديرده را هاداده كه دارد را قابليت اين چون است، گذاري اشتراك
 هايمحل در را آن از توانمي همچنين. كند خلق هاداده بنديقالب براي دقيقي بسياري
 در توانمي را فرمت اين به خاص داده سري كي مثال براي .گرفت خروجي مختلف
 و وابسته به ،XML همچنين .كرد استفاده چاپي فرم يك يا و وب صفحات داده، هايپايگاه
  .نيست خاص فرمپلت يا دستگاه يك به محدود
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 ثابت و مشخص هاتگ كه ،HTML خالف بر .نيست شده تعريف پيش از ،XML هايتگ
  .كنيد تعريف خودتان را هاگت بايد شما ،XML در هستند،

 تعداد نام، داراي هتل هر .كندمي تعريف را هتل چند از ليستي زير XML كد مثال عنوان به
  .باشدمي است، گرفته قرار آن در كه شهري نام و هااتاق

<HotelList> 

<Hotel> 

<Name>Hotel Shakespeare</Name> 

<Rooms>50</Rooms> 

<City>Birmingham</City> 

</Hotel> 

<Hotel> 

<Name>Hotel Washington</Name> 

<Rooms>500</Rooms> 

City>Chicago</City> 

</Hotel> 

</HotelList> 

  

  )DOM (سند يگرا ءيش مدل: 2-2-4

 يمعمار دو از يكي عنوان )DOM )Document Object Model اي سند يگرا ءيش مدل
 در موجود ياياش به را )HTML هجمل از(ال ام اكس يسندها آن اساس بر كه است عمده
 ياصل حافظه يفضا در ها داده يدرخت ساختار كي صورت به را ها آن و نموده، هيتجز ،آن
 يسكّو به نه و دارد يوابستگ يخاص يسينو برنامه زبان به نه دام، يمعمار .ميكن يم پهن

 زبان كي از ديبا آن يساز ادهيپ و اجراء منظور به بلكه، ،يا ژهيو يسينو برنامه
 سود ها آن مشابه اي پتياسكر جاوا شارپ، يس جاوا، همچون سطح باال يسينو برنامه
  .شود يم اندهينما گرا ءيش يمدل با سند كاربر رابط يآنسو .مييبجو

  

          XMLHttpRequest  شئ: 2-2-5

    XMLHttpRequest شـيء  از بايـستي  ،اسكريپت جاوا در سرور با ارتباط هرگونه براي
 واجا از ،نيداتو مي نيـست  وب اسـتانداردهاي  جزء شيء اين كه جايي آن از .نمود دهاستفا

  :كنيد دهستفاا آن ساخت  ايبر طريق دو به سكريپتا
  :IE مرورگر در   XMLHttpRequest شيء ساخت
  :شودمي ساخته صورت دو به نيز IE مرورگر مختلف هاي نسخه در شيء اين ساخت

var xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

  يا
var xmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP ");   
  

  مرورگرها ساير در   XMLHttpRequest شيء ساخت
var xmlHttp = new XmlHttpRequest;  
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  :كرد استفاده زير كد قطعه از توانمي ها مرورگر تمامي براي و كلي حالت در
var xmlHttp; 

// Browser detection: 

try { xmlHttp=new XMLHttpRequest(); } 

catch (e) 

{   

   try { xmlHttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } 

   catch (e) 

   {     

      try {xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");} 

      catch (e) 

 {       

   alert("Your browser does not support AJAX!");       

   return false;       

 }     

   }   

} 

  
    XMLHttpRequest شيء توابع و خصوصيات: 2-2-5-1

 و توابـع  معرفـي  بـه  شـديم،  آشـنا    XMLHttpRequest شـيء  ايـن  سـاختن  بـا  كـه  حال
  :پردازيممي آن خصوصيات

  
  

  XMLHttpRequestشرح خصوصيات شيء : 1-2جدول 

  خصوصيت  شرح
 تغييـر  هنگـام  بايـد  كـه  تـابعي  بـه  گر اشاره
  شود اجرا readystate خصوصيت حالت

onreadystatechange 

 بـه  مـا  تقاضـاي  وضـعيت  نشانگر كه عددي
   :است سرور
  )unitialized( ارتباط آغاز عدم نمايانگر 0 عدد
  )open(باز حالت نمايانگر 1 عدد
  )sent(ارسال اتمام نمايانگر 2 عدد
  )receiving( دريافت حالت نمايانگر 3 عدد
  )loaded( بارگذاري اتمام نمايانگر 4 عدد

readystate 

  responseBody (IE7 Only)   بايت از ايآرايه صورت به پاسخ

  responseText  متني رشته صورت به پاسخ

  Dom Xml  responseXML شيء صورت به پاسخ

 Html  status وضعيت كد

 statusText  .دهدمي شرح را status كه متني
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  XMLHttpRequestشرح توابع شيء : 2-2جدول 

  تابع  شرح
 abort  پيشروي حال در ضايتقا قطع

 Http هايسروند از كاملي ليست دريافت
  تقاضا

getAllResponseHeaders 

  getRespnoseHeader  خاص Http تقاضاي يك سروند دريافت

 نـوع  اولـي  كـه  اسـت  آرگومان چند داراي
 آدرس بعـدي  كنـد، مـي  مشخص را تقاضا
URL ــصد ــشخص را مقـ ــي مـ ــدمـ  و كنـ

 يـا  )true(بـودن  همزمـان  آخـر  آرگومان
ــر ــان غي ــودن همزم  را )false(تقاضــا ب

  .كندمي مشخص

open  

  send  سرور به تقاضا ارسال

 سفارشـي  Http سروند يك كردن اضافه
  تقاضا به

setRequestHeader 

  

 تابع ،شود اجرا بايد كه است كدي نمايانگر onreadystatechange كه ديد توانمي
open عتاب و است درخواست يك ايجاد براي send باشدمي تقاضا ارسال براي. 

 پاسخ به نسبت زماني چه دقيقاً دكٌ بدانيم تا كندمي كمك ما به readystate خصوصيت
 آوردن بدست براي responseXML و responseText و دهد نشان العمل عكس
 حال در تقاضاي يك به دادن خاتمه براي abort تابع پايان در .رودمي كار به پاسخ
 7 ولي دارد، وجود فوق جدول دو در ديگري توابع و خصوصيات چه اگر .است يپيشرو

  .دهدمي تشكيل را ما كاربردهاي اساس شده ذكر تابع و خصوصيت
  مثال
 تابع به را onreadystatechange خاصيت 1 خط در كه بينيدمي زير كد قطعه در

getData تابع از سپس .دهيممي نسبت open داخل متن تا كنيممي استفاده inText را 
 ارسال را خود تقاضاي send تابع از استفاده با سپس .بفرستيم شده مشخص آدرس به
  .كنيممي

xmlHttp.onreadystatechange = getData; 

xmlHttp.open("GET","Translate.aspx?inWord=star").value ,true); 

xmlHttp.send(null);    
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  AJAX در هاريفناو كارگيري به چگونگي: 2-3

  .باشدمي )1- 2( شكل همانند AJAX در كاربر تقاضاهاي به پاسخ كلي مراحل
 اعالم دكمه يك روي بر كليك مانند رويداد يك طريقِ از را خود درخواست كاربر ابتدا
 فرستاده سرور به XmlHttpRequest شيء طريق از كاربر درخواست سپس كند،مي
 شده دريافت پاسخ .كندمي ارسال Xml داده صورت به را پاسخ سرور سپس .شودمي

 DOM فناوري از استفاده با و شده پردازش )اسكريپت جاوا كدهاي( AJAX موتور توسط
 با كاربر ارتباط ترتيب بدين .شودمي روز به است نياز مورد كه Html صفحه از قسمتي
  .شودمي جلوگيري يدرپپي هاي refresh از و ماند خواهد باقي همواره سايت نماي

 AJAXهاي مخنلف در چگونگي به كارگيري فناوري: 1-2شكل 

  
  وب تحت هاي برنامه كالسيك مدل با AJAX مدل تفاوت: 2-4

 روميزي هايبرنامه به وب تحت هايبرنامه كردن نزديك ،AJAX مدل ارائه از اصلي هدف
 مدل به نسبت AJAX مدل در وب تحت هايبرنامه كه گفت توانمي كلي حالت در و .است

 توانمي را مدل دو اين هايتفاوت اما .هستند ترنزديك روميزي افزارهاي نرم به كالسيك
  .كرد بيان زير صورت به

 كدهاي( AJAX موتور ابتدا صفحات بارگذاري جاي به AJAX مدل در .1
 و ساخته موتور اين توسط سايت نماي سپس و شده بارگذاري )جاوااسكرپيت

  .شودمي بارگذاري
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 شيء و AJAX موتور توسط كاربر تقاضاهاي و رويدادها AJAX مدل در .2
XmlHttpRequest نماي با كاربر ارتباط نتيجه در .گرددمي ارسال سرور به 

 .ندارد وجود متوالي هاي refresh و شودنمي قطع سايت
 صفحه از نياز مورد هايقسمت تنها كاربر درخواست هر در AJAX مدل در .3

 وجود سايت ثابت هايقسمت مجدد بارگذاري به نيازي و شودمي روزبه جاري
 .ندارد

 ... و  drag & drop جمله از بيشتر گرافيكي امكانات از توانمي AJAX مدل در .4
  .نمود استفاده امور انجام براي

  
  AJAX از استفاده معايب: 2-5

   Forward و Back هاي دكمه مناسب كارآيي عدم: 2-5-1

 استفاده در كاربران عادت رييتغ دشواري شده، مطرح ايراد عنوان به كه مسائلي از يكي
 مشكالت از يكي .است وب ايهمرورگر در Refresh و Forward و Back ايهديكل از

 اين از كمتر رچهه كه ندهد عادت را كاربر بايد يا كه است اين موارهه وب نويسان برنامه
 از عمدا يا واهس كاربر اگر كه بنويسند طوري را خود زارافمنر يا و كند استفاده اهدكمه
  .نشود كاربر عمل ريتفس در خطا و اشتباه دچار افزار نرم كرد، استفاده اهدكمه اين
 فروش كار به كه كيالكتروني تجارت ايه سايت از اريبسي نوزه مثال عنوان به

 ندهد مي شداره كاربر هب آنالين خريد اييهن مراحل شدن طي نگامه ،مشغولند محصوالت
 كاربر سوي زا اييهن فرمان كه ايلحظه در درست يعني( سفارش يك پردازش نحي كه

 آن ثبت عدم يا سفارش زيآم تيموفق ثبت غامپي نمايش صفحه نوزه و است شده ارسال
 است ممكن وگرنه كنند زيهپر اجدRefresh  ديكل فشردن از )نشده داده نمايش وي براي
 و Back ايه دكمه از استفاده نمچنيه .شود كسر پول دوبار هاآن يعتبارا كارت از

Forward شدن جيگ باعث است ممكن ،ستندين پذير برگشت آساني به كه اتييعمل در 
  .شوند كاربر
 رگزه Back دكمه از استفاده د،يكن پاك را خود ستيپ صندوق داخل ايه نامه اگر مثال
 د،يكن اضافه خود آنالين خريد سبد به كاال قلم يك اگر نيمچنه .كند نمي Undo را عمل اين

 سبد از مجددا كاال قلم آن كه دهد نشان نيچن رهظا در است ممكن Back دكمه فشردن
 فناوري كه آنجا از .باشد كاربر خريد سبد در مچنانه سرور سمت در اما ،شده برداشته
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- مي تبديل خطي ريغ روندي به را سايت يك در بريهرا يا Navigation عمل جكساي
  .كند بروز است ممكن حادتري شكل به مشكالت اين تمام كند،
 تبديل بغرنج اي مساله به مرورگر History ستميس كاركرد ،Ajax حضور با واقع در
 Undo زميمكان اضافي، نفرامي و اه دكمه گنجاندن با بايد يا نويس برنامه زيرا .شود مي
 به خود Back دكمه فشردن كه بنويسد طوري را جكساي رموتو يا و كند بازسازي را

 آسان نويس برنامه كار صورت دو ره در .شود Undo فرمان ارضاح موجب خود
 استفاده جمله، از .است شده ابداع مه اييهكتكني و اهترفند نهيزم اين در البته .بود دهنخوا
 فشرده صورت در واندبت جكساي موتور كه صفحه سياينترف در مخفي IFRAME تگ از

 از را سياينترف از شده داده نمايش نيشپي ايه نسخه كاربر، سوي از Back دكمه شدن
 وارد جكساي موتور اتيعمل چرخه در دوباره و بكشد رونيب مرورگر History انباره
  .شودمي استفاده Google Maps سرويس در اكنون مه ترفند اين .كند
  

   XmlHttpRequest به وابستگي: 5-2- 2

 به متكي شدت به فناوري اين .دارد وجود جكساي با ارتباط در زين ديگر عمده مشكل يك
XMLHttpRequest و شتربي رچهه راخي ايه ماه طي تييامن داليل به شيء اين و است 

 ره از بتواند كالينتي ره اگر زيرا .است شده محدود اهمرورگر جديد ايهنسخه در شتريب
 افزايش اهسايت هيعل تيامني ايهديدهت آنگاه بفرستد، را فرمان اين سروري ره به اينقطه
 كه شده موجب اهمرورگر راخي ايه نسخه در شده اعمال جديد ايهمحدوديت .يابدمي

 با نتواند است آمده آنجا از وب صفحه كه سايتي از ريغ به XMLHttpRequest فرمان
 نهيزم در جكساي كاربرد با تناقض در سئلهم اين و باشد داشته ارتباط ديگري سايت
 از است، شده ادهشنپي مه اييهحل راه مشكل اين بر غلبه براي البته .است سرويسوب
 را ديگر ايه سايت با ارتباط تقاضاي تواندمي XMLHttpRequest ءشي كه اين جمله
- وب ناي و بفرستد ،است آمده آنجا از وب صفحه كه سايتي روي سرويسوب يك به

 صورت به )است ارتباط در اينترنت تمام با و دارد قرار سايت زبانيم روي كه( سرويس
- وب اين .كند ارسال مقصد سايت براي را نظر مورد ايهتقاضا و كند عمل واسطه يك

  .شوندمي دهينام Application Proxy اصطالحا واسطه ايه سرويس
  

 ولي ستني نگراني مايه چندان كه اردد مه ديگري جنبي و كوچك مشكالت جكساي البته
 حجم از كسجاي بر مبتني ايهافزار نرم نمونه، عنوان به .ستنده لمس قابل رحاله به

 بايد بار يك كم دست بازديد ره در اهاين مهه كه ،كنند مي استفاده اسكريپت جاوا زيادي
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- مي بارگذاري سيياينترف نيچن كه باري نياول بنابراين .شوند بارگذاري مرورگر روي
 طول لحظه چند مه پرسرعت ارتباط با حتي كه شودمي نيسنگ قدر آن وب صفحه ،شود
  .شود بارگذاري صفحه كه كشد مي
 ترينهب بتواند  كمتركد زانمي با كه وشمنده جكساي موتور يك نوشتن شرايطي نيچن در

 اينكه ضمن شود؛مي تبديل نويسي برنامه چالش يك به خود باشد، داشته را كاركرد
 زياد معمول طور به اهآن در اينترنت به دسترسي سرعت كه اييهكشور در وب كاربران

 زين نويسان برنامه و كنند شهيپ صبر وب صفحاتاينگونه  بارگذاري نگامه بايد ،ستني
 ايهكد آن، ايلحظه ياهشدن قطع يا خط كندي ليدل به كه صورتي در تا باشند مراقب
 اشتباه و خطا دچار افزار نرم نشد، بارگذاري مرورگر روي كامل ورط به اسكريپت جاوا
 اسكريپت جاوا كد وشمندانهه و مجدد بارگذاري طريق از را مشكالت اين بتواند و نشود
  .كند مديريت كالينت، روي
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 از كار سادگي براي .كنيممي بررسي را AJAX سازي پياده از نمونه يك بخش اين در
 از سرور با ارتباط فقط و .شودمي خودداري AJAX موتور توسط سايت نماي يدتول

 از .كرد خواهيم بررسي را آن پاسخ از استفاده و XmlHttpRequest شيء طريق
 فناوري عنوان به هم )VisualStudio2005 از استفاده با( #C زبان و ASPX صفحات
  .كرد خواهيم استفاده سرور سمت
 لحظاتي ديكشنري اين در )1- 4 شكل همانند(.است وب تحت يكشنريد يك ساخت ما قصد
 لغت آن معناي )Enter كليد يا دكمه فشردن به نياز بدون(كاربر توسط كلمه تايپ از پس

  .شود refresh صفحه كه اين بدون شود،مي داده نمايش
  .هاي مورد نياز به شرح زير هستندفايل

 AjaxDictionary.htm و Style.css:ايل  فHTML) و فايل ) نماي سايتCSS،  
ajax.js: سمت كالينت(كدهاي جاوا اسكريپت(،  

Translate.aspx و Translate.aspx.cs:هاي سمت سرور، فايل  
  . پايگاه داده شامل لغات و معاني:App_Data پوشه در Dictionary.mdb فايلو 

سايت جديد ب يك وVisualStudio 2005ها بايستي در پس از ساختن اين فايل
  .ها را به پروژه خود اضافه نماييدساخته و اين فايل

  

  3فصل 

  

 AJAXپياده سازي 
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 AJAXديكشنري ساخته شده با تكنيك : 1-3شكل 

  
  :AjaxDictionary.htm فايل: 3-1

<html> 

<head> 

    <title>Ajax Dictionary </title> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="Style.css" /> 

</head> 

<body onload=""> 

 

    <script type="text/javascript" src="ajax.js"></script> 

 

    <form id="Form1" class="form" > 

        <img id="ban" src="ban.jpg"> 

        <hr></hr> 

        Word: 

        <input id="inText" name="inText" type="text" 

onkeyup="setTimeout('ajaxFunction()',500);" /><br /> 

        <img id="loading" src="loading.gif" style="visibility: 

hidden" /><br /> 

        Translation:<br /> 

        <textarea id="transTxt" class="trans" dir="rtl"></textarea> 

        <hr></hr> 

    </form> 

    Designed by Sajjad Rezaee - sajjad.rezaee@yahoo.com<br /> 

    <span style="font-size: 8pt">Database from Babylon </span> 

</html>  
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  :از عبارتند فايل اين مهم هايقسمت
خط  

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="Style.css" /> 

  .زنديم پيوند Html فايل به را Style.css فايل كه
  

خط  
<script type="text/javascript" src="ajax.js"></script> 

  .زندمي پيوند Html فايل به را ajax.js فايل كه
  

قسمت  
<input id="inText" name="inText" type="text" 

 onkeyup = "setTimeout ('ajaxFunction()',500);" /> 

 اسـتفاده  بـا  ورودي به دسترسي براي id قسمت .است ورودي كلمه كردن وارد محل كه
 ميلـي  500 تـاخير  بـا  فشاردمي را كليدي كاربر كه وقتي onkeyup قسمت .است DOM از

  .كندمي اجرا اسكريپت جاوا فايل از را ajaxFunction تابع ثانيه
  

قسمت  
<img id="loading" src="loading.gif" style="visibility: hidden" /> 

  .دهدمي نمايش ماست، درخواست پردازش حال در سرور كه زماني براي را تصويري
  
   قسمت و

<textarea id="transTxt" class="trans" dir="rtl"></textarea> 

  .گرددمي مشخص transTxt شناسه با كه است خروجي نمايش محل
  
  :Style.css فايل: 3-2

.form 

{ 

 background-color:lavender; 

 width: 490px; 

 height: 368px; 

} 

.trans 

{ 

 width: 100%; 

 height: 120px; 

 font-family :Tahoma; 

} 
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 فايل در .اندشده تعريف ايجداگانه خصوصيات با فايل اين در trans و form كالس دو
Html خصوصيت كه قسمتي هر class خصوصيات داراي باشد، شده تعريف هاآن در 
  :قسمت ما Html فايل در مثال براي .ودب خواهند CSS فايل در كالس آن

<form id="Form1" class="form" > 
  .بود خواهد CSS فايل از form كالس خصوصيات داراي

  
  :ajax.js فايل: 3-3

function ajaxFunction() 

{ 

  var xmlHttp; 

  // Browser detection: 

  try { xmlHttp=new XMLHttpRequest(); } 

  catch (e) 

  {   

     try { xmlHttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); } 

     catch (e) 

     {     

        try {xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");} 

   catch (e) 

   {       

     alert("Your browser does not support AJAX!");       

     return false;       

   }     

     }   

  } 

  // End of browser detection 

      

  xmlHttp.onreadystatechange = getData; 

  var inText = document.getElementById("inText").value;  

  xmlHttp.open("GET","Translate.aspx?inWord="+inText,true); 

  xmlHttp.send(null); 

     

     

  function getData() 

    { 

      if((xmlHttp.readyState > 0)&&(xmlHttp.readyState < 4)) 

 { 

 document.getElementById("loading").style.visibility = 

'visible'; 

      }    

      if(xmlHttp.readyState==4) 

      {  

 document.getElementById("transTxt").value=xmlHttp.responseText; 

 document.getElementById("loading").style.visibility = 'hidden'; 

 } 

    } 

} 

  
 با صحنه پشت ارتباط كار آيد،مي حساب به ما مثال اصلي هايقسمت از يكي كه فايل اين

  .دارد برعهده را خروجي محل در آن درج و لغات معناي دريافت و سرور
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 .ايـم كرده صحبت آن به راجع قبالً كه بينيممي را ورگرمر تشخيص كدهاي فايل ابتداي در
  .كنيم استفاده آن از توانيممي شد، ساخته قسمت اين در xmlHttp شيء اينكه از پس
  كد قطعه در

xmlHttp.onreadystatechange = getData; 

var inText = document.getElementById("inText").value;  

xmlHttp.open("GET","Translate.aspx?inWord="+inText,true); 

xmlHttp.send(null); 

 

 كه getData تابع به را xmlHttp شيء onreadystatechange خاصيت ابتدا
 را inText متغير سپس دوم خط در .كنيممي مقداردهي شد، خواهد صحبت آن به راجع
 تقاضاي بعد دوخط در .نماييممي مقداردهي شده وارد لغت با DOM فناوري از استفاده با

 پاسخ دريافت منتظر و كنيممي ارسال سرور به send و open توابع طريق از را خود
  .شويممي
 )پاسخ بارگذاري اتمام( 4 مقدار با readyState خاصيت كه گاه هر getData تابع در

 نمايش شود،مي مشخص transTxt شناسه با كه خروجي در را پاسخ شد، مساوي
  .دهيممي
  
  :Translate.aspx فايل: 3-4

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 

CodeFile="~/Translate.aspx.cs"  Inherits="Translate" %> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

    <title>Dictionary Sample</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

  .كنيممي استفاده آن از لغت معني دريافت براي كه است Aspx ساده فايل يك فايل اين
  .است آن اول خط آن مهم قسمت

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 

CodeFile="~/Translate.aspx.cs"  Inherits="Translate" %> 

 كـه  را Translate.aspx.cs فايـل  بـا  ارتباط قسمت اين در CodeFile خصوصيت
  .كندمي برقرار دارد، قرار آن در ما سرور سمت كدهاي
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  :Translate.aspx.cs فايل: 3-5

using System; 

using System.Data; 

using System.Configuration; 

using System.Collections; 

using System.Web; 

using System.Web.Security; 

using System.Web.UI; 

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI.HtmlControls; 

using System.Data.OleDb; 

 

public partial class Translate : System.Web.UI.Page 

{ 

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

  { 

    Response.Clear(); 

    string inWord = Request.QueryString["inWord"];//get input word 

    //from address 

    string outWord = GetTrans(inWord);//call GetTrans() & get 

    //translation of input word 

    Response.Write(outWord);// send translation to client 

    Response.End(); 

  } 

  private string GetTrans(string inWord) 

  { 

    try 

    { 

      //get translation of word from Dictinary Database: 

      string cs = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 

Source=|DataDirectory|\\Dictionary.mdb"; 

      OleDbConnection oc = new OleDbConnection(cs); 

      oc.Open(); 

      OleDbDataAdapter od = new OleDbDataAdapter("Select * From Word 

where [in] Like '" + inWord + "'", oc); 

      DataSet ds = new DataSet(); 

      od.Fill(ds); 

      return ds.Tables[0].Rows[0][1].ToString(); 

      oc.Close(); 

    } 

    catch { return " � ���ا 	�رد� ه��� "; } //word dosen't found 

  } 

} 
  

   .شودمي اجرا صفحه بارگذاري از قبل Page_Load تابع
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

  Response.Clear(); 

  string inWord = Request.QueryString["inWord"];//get input word 

  //from address 

  string outWord = GetTrans(inWord);//call GetTrans() & get 

  //translation of input word 

  Response.Write(outWord);// send translation to client 

  Response.End(); 

} 
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 Response شيء .است شده فراخواني Response شيء از Clear تابعِ اول، خط در
 Clear تابع .كنيم ارسال كالينت به سرور از را هاداده تا دهدمي ما به را امكان اين

  .كندمي جديد هايداده ارسال براي آماده و خالي را بافرها
 قرار inWord قسمت و URL آدرس در كه مقداري با را inWord يرمتغ دوم خط در

  آدرسِ با صفحه اگر مثال عنوان به .كنيممي اوليه مقداردهي دارد،
 http://www.sample.com/translate.aspx?inWord=star   

  .شد خواهد "star" مقدار داراي inWord متغير شود، فراخواني
- مي مقداردهي GetTrans تابع از بازگشتي مقدار با را outWord متغير بعد خط در
 به را كلمه يك است، شده تعريف PageLoad تابع از بعد كه GetTrans تابع .كنيم
 يعني .گرداندبرمي را آن معني لغات داده پايگاه به اتصال از پس و گرفته آرگومان عنوان
  .باشديم ورودي كلمه معناي داراي outWord متغير خط اين اجراي از پس
   .كنيممي ارسال كالينت براي Response شيء از استفاده با را outWord بعد خط در
  .كنيممي استفاده ارسال اتمام براي End تابع از هم Page_Load تابع آخر خط در
  

  :Dictionary.mdb فايل: 3-6

 Word جـدول  .است Word نام به جدول يك داراي كه است Access داده پايگاه فايل اين
 قـرار  سـتون  دو ايـن  در معـاني  و كلمـات  ترتيـب  به كه است out و in ستون دو داراي
  .گرفت خواهند

  
ــس ــن ســاختن از پ ــل اي ــافاي ــردن اضــافه و ه ــاآن ك ــه ه ــروژه ب  در خــود ســايتوب پ

VisualStudio 2005 فايـل  توانيدمي Dictionary.htm افـزار  نـرم  محـيط  در را 
VisualStudio افـزار  نـرم  از اسـتفاده  با يا و IIS  مـشاهده  را نتيجـه  و نماييـد  اجـرا 

  .نماييد
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 استفاده به اقدام زيادي هايشركت و هاسايت وب، دنياي در AJAX پديده ظهور زمان از
 امر اين در Google شركت كه اند،نموده خود وب صفحات در معماري نوع اين از

  .است كردهمي استفاده تكنيك اين از AJAX نامگذاري از قبل و است بوده پيشتاز
  :برد نام را زير موارد توانمي AJAX از كننده استفاده هايسايت و كاربردها جمله از

 چت •

o گوگل چت سرويس  
  الكترونيكي تجارت •

o سايت closo.com  
o آمازون خريد جستجوي سايت )A9.com(  

  بازي •
  اينترنتي رساني پيام •

o سايت membo.com  
  الكترونيكي پست •

o ميل جي)Gmail.com(  
o  ميل ياهو )Yahoo! Mail( 

 آنالين هاي نقشه •

o Google Maps  

  

  4فصل 

  

 AJAXكاربردهاي 
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  وب تحت هاي عامل سيستم •
o وب تحت عامل سيستم AjaxWindows  
o وب تحت عامل سيستم eyeOS  

  شخصي اطالعات مديريت •
o پروژه مديريت سايت BaseCamp  

  گرها جستجو •
o Google Suggest  
o Yahoo! Instant Search  

 پورتال •

o گوگل رتالپو سرويس)Google Personal Homepage (  
  وب تحت اداري هاي افزار نرم •

o متن پردازش وب تحت افزار نرم Writely  
o وب تحت گسترده صفحه افزار نزم Google Spread Sheets 
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