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اگــر ســایت شــخصی داریــد و یــا وبمســتر هســتید، بایــد اطالعــات کافی راجع به اســکریپت 

داشــته باشــید. اســکریپت ها بــه زبــان ســاده برنامه هــای کوچکــی هســتند کــه بــا زبان هــای 

برنامــه نویســی مختلــف نوشــته می شــود تــا از انجــام کارهــای تکــراری جلوگیــری شــود. 

در ایــن مطلــب قصــد داریــم بــه طــور کامــل بــا اســکریپت و کاربردهــای آن آشــنا شــویم.

کد اسکریپت چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، کدهــای اســکریپت برنامه هــای کوچکــی هســتند 

ــن  ــد. از ای ــرار می گیرن ــورد اســتفاده ق ــف م ــای مختل ــداوم در برنامه ه ــه صــورت م ــه ب ک

رو بــرای جلوگیــری از تکــرار در نوشــتن ایــن کدهــای دســتوری از کــد اســکریپت اســتفاده 

شــده تــا هــر زمــان بــه آن هــا نیــاز بــود، بــدون نوشــتن مجــدد مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد. 

بعضــی از زبان هــای برنامــه نویســی زبــان اســکریپتی هســتند، از جملــه ایــن زبان هــا 

می تــوان بــه رکــس، پــرل و یــا جــاوا اســکریپت اشــاره کــرد. ایــن کدهــای برنامــه نویســی 

ــر  ــات دیگ ــا و خدم ــت ورودی فرم ه ــرای مدیری ــردازش شــده و ب ــوال در ســرور وب پ معم

ــد. ــرار می گیرن مــورد اســتفاده ق

ــه  ــازی ب ــرای اســتفاده نی ــه شــما ب ــای اســکریپتی آن اســت ک ــای زبان ه یکــی از ویژگی ه

کامپایــل کــردن نداریــد، بــه بیــان دیگــر خطایابــی و اجــرا برنامــه همزمــان بــا هــم انجــام 

می شــود. در صــورت وجــود خطــا در کدهــا، دســتور خطــا بــه کاربــر نمایــش داده می شــود.

اســکریپت می توانــد بــه معنــای فهرســتی از دســتورالعمل های سیســتم عامــل باشــد کــه 

از قبــل داخــل یــک فایــل نگــه داری شــده اند. هــر زمــان کــه ایــن فایل هــا در واحــد فرمــان 

فراخوانــی شــوند، دســتورات بــه صــورت متوالــی توســط مفســر خــط فرمــان اجــرا می شــود.

یکــی دیگــر از ویژگی هــای کدهــای اســکریپتی آن اســت کــه بــه جــای پردازنــده کامپیوتــر کــه 
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برنامه  هــا کامپایــل شــده را اجــرا می کنــد، کدهــا توســط برنامــه دیگــری اجــرا می شــوند. 

ایــن مســاله می توانــد باعــث کندتــر شــدن ســرعت اجــرای کدهــای اســکریپت در مقایســه 

بــا برنامه هــا و کدهــای دیگــر شــود. البتــه زبان هــای اســکریپتی بــه طــور معمــول در 

مقایســه بــا زبان هــای برنامــه نویســی دیگــر آســان تــر و ســریع تر هســتند. در مولتــی 

مدیاهــا اســکریپت بــه دنبالــه ای از دســتور العمل هــا گفتــه می شــود کــه یــک توالی،یــک 

ــه چنــد رســانه ای صــدا و تصویــر و نتایــج احتمالــی آن هــا را نشــان می دهــد. دنبال

 

مقایسه زبان های اسکریپتی با زبان های برنامه نویسی دیگر
بعــد از آن کــه بــا ویژگی هــای اســکریپت آشــنا شــدیم، در ایــن بخــش می خواهیــم بدانیــم 

کــه ایــن زبــان برنامــه نویســی بــا زبان هــای دیگــر دقیقــا چــه تفاوت هایــی دارد؟
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بــرای برنامــه نویســی بــا کدهــای اســکریپت چــون ممکــن اســت بخش هــای زیــادی از 	 

برنامــه از قبــل در یــک کــد مخصــوص نوشــته شــده باشــد، کدنویســی نیــاز بــه زمــان 

کمتــری دارد، در حالــی کــه بــرای نوشــتن برنامه هــای دیگــر شــما نیــاز داریــد همــه 

خطاهــا را بــه صــورت دســتی بنویســید.

زبان هــای اســکریپتی بــرای اجــرا نیــاز بــه یــک مفســر دارنــد، در حالــی کــه دیگــر زبان هــای 	 

برنامــه نویســی قبــل از اجــرا کامپایل می شــوند.

در مــواردی دیگــر برنامه هــای کــد نویســی محدودیــت بیشــتری نســبت بــه برنامه هــای 	 

اســکریپتی دارنــد. بــرای مثــال یــک برنامــه دســکتاپ و یــا تلفــن همــراه بــا دیگــر کدهــای 

برنامــه نویســی می توانــد محدودیت هــای قابــل توجهــی داشــته باشــد.

اســکریپت ها بــه صــورت ســنتی قابــل کامپایــل نیســتند و بایــد ابتــدا بــه ســورس 	 

ــوند. ــرا ش ــپس اج ــده و س ــل ش منتق

ــر 	  ــا برنامــه  هــای دیگــر ســاده ت یادگیــری و اجــرا برنامه هــای اســکریپتی در مقایســه ب

اســت.

مقایسه زبان های اسکریپتی با زبان های برنامه نویسی دیگر	 
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آیا اسکریپت حتما تحت وب است؟
همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، زبان هــای نوشــته شــده بــا اســکریپت بــه کامپایــل 

نیــاز نــدارد و بــر روی مرورگــر اجــرا می شــوند، از ایــن رو نمی تــوان آن هــا را اســکریپت های 

ــدوز  ــر وین ــی ب ــا زبان هــای مبتن ــن برنامه هــا ب ــرا ممکــن اســت ای تحــت وب دانســت. زی

نوشــته شــده باشــند و بــر روی وب قابــل اجــرا نباشــد.

مزایا و معایب استفاده از کدهای اسکریپتی
یکــی از مهم تریــن مزایــای اســتفاده از ایــن کدهــای برنامه هــای برنامــه نویســی، اپــن 

ــه  ــد ب ــودن کدهــا شــما می توانی ــن ســورس ب ــه اپ ــا توجــه ب ــودن آن اســت. ب ســورس ب

ــد ســوال ها و  ــای نوشــته شــده دسترســی داشــته باشــید و بتوانی ــادی از کده ــوع زی تن

ایرادهــای خــود را از تعــداد زیــادی از متخصصــان کــه در ایــن زمینــه فعــال هســتند، 
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بپرســید. اپــن ســورس بــودن کدهــای برنامــه نویســی بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه 

ــه راحتــی ویرایــش کنیــد و بتوانیــد آن هــا را تغییــر دهیــد. ب

همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، بــا توجــه بــه آمــاده بــودن حجــم قابــل توجهــی از 

کدهــای برنامــه نویســی اســکریپتی، نوشــتن یــک برنامــه کامــل صفــر تــا صــد زمــان بســیار 

ــا زبان هــای برنامــه نویســی دیگــر نیــاز خواهــد داشــت. ایــن زبــان  کمتــری در مقایســه ب

ــر سیســتم  عامــل هــای مختلــف قابــل انتقــال اســت.  ــه راحتــی در براب برنامــه نویســی ب

ســادگی نــرم افــزار باعــث می شــود کــه یادگیــری آن نیــز در زمــان کوتاهــی انجــام شــود.

بــا توجــه بــه اپــن ســورس بــودن کدهــای برنامه نویســی، بســیاری از شــرکت ها به خصوص 

ــن  ــه جــز کدهــای اپ ــد از کدهــای دیگــر ب ــاال، ترجیــح می دهن ــا امنیــت ب ســازمان هایی ب

ــا  ــرم افزاره ــرای برخــی از ســازمان ها و ن ــن رو اســکریپت ب ــد. از ای ســورس اســتفاده کنن

چنــدان کــد کاربــردی بــه شــمار نمــی رود.

ــه پیــش از اجــرای  ــرد ک ــن موضــوع اشــاره ک ــه ای ــوان ب ــب اســکریپت می ت ــر معای از دیگ

کدهــای آن، کاربــر نیــاز دارد کــه یــک برنامــه جداگانــه دیگــر بــرای تفســیر کدهــا نصــب کنــد.

ــی  ــه نویس ــای برنام ــوع از کده ــن ن ــرای ای ــد، اج ــاره ش ــز اش ــاال نی ــه در ب ــور ک ــان ط هم

می توانــد در مقایســه بــا کدهــای دیگــر زمــان بیشــتری نیــاز داشــته باشــد.

 

 

5



اسکریپت چیست و چه کاربردی دارد؟

www.modireweb.com

بهترین و شناخته شده ترین زبان های اسکریپت کدامند؟
ــرم افزارهــای  ــرای ن ــان ب ــی در سراســر جه در حــال حاضــر از زبان هــای اســکریپت مختلف

مختلــف اســتفاده می شــود. از ایــن میــان تعــدادی از ایــن زبان هــای برنامــه نویســی 

پیشــرفته تر و پــر کاربردتــر هســتند. در ادامــه کمــی بیشــتر بــا ایــن زبان هــا آشــنا خواهیــم 

شــد.

جاوا اسکریپت
ــز  ــان ECMScript نی ــی از زب ــوان گویش ــه عن ــه ب ــت ک ــکرپیتی اس ــان اس ــن زب ــاوا اولی ج

شــناخته می شــود. ایــن زبــان از برنامه هــای شــی گــرا مبتنــی بــر نمونــه پشــتیبانی می کنــد. 

کدهــای جــاوا اســکریپت بیشــتر بــر روی سیســتم کاربــر اجــرا می شــوند.
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پایتون
ــا شــناخته شــده و در حــال حاضــر  ــوب دنی ــه نویســی محب ــان برنام ــن زب ــون دومی پایت

بســیاری از افــراد در ســایت های شــخصی، ســازمان ها و نــرم افزارهــای مختلــف از آن 

اســتفاده می کننــد. منبــع بــاز بــودن، قابلیــت ویرایــش و خصوصــی ســازی و ســادگی فهــم 

و کدنویســی ایــن زبــان را بــه دومیــن زبــان محبــوب در جهــان تبدیــل کــرده اســت. ایــن 

ــد. ــروی می کن ــه پی ــرا و ســاخت یافت ــان از برنامه هــای شــی گ زب

PHP
ایــن زبــان برنامــه نویســی یکــی از شــناخته شــده ترین و پــر کاربردتریــن زبان های اســکریپت 

اســت کــه کاربردهــای بســیار زیــادی دارد. PHP از شــی گــرا اســتفاده کــرده و در طراحــی 

ــرای ایجــاد ویژگی هــای  ــد ســایت ها بســیار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. PHP ب بــک ان

پیشــرفته بــه صفحــات وب از HTML نیــز کمــک خواهــد گرفــت.
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Ruby
از دیگــر زبان هــای اســکریپت می تــوان بــه زبــان رابــی اشــاره کــرد. ایــن زبــان نیــز از زبــان 

شــی گــرا اســتفاده کــرده و بســیار قابــل فهــم و ســاده اســت.

Groovy
ــرای ماشــین های مجــازی جــاوا نوشــته شــده و  ــه نویســی اســکریپتی ب ــان برنام ــن زب ای

می توانیــد از کتابخانه هــای جــاوا بــرای گســترش آن نیــز اســتفاده کنیــد.

پرل
ــتفاده  ــا اس ــک دوره ــرای ب ــا ب ــوده و از آن ه ــرا ب ــی گ ــز ش ــی نی ــه نویس ــان برنام ــن زب ای

می شــود. از ایــن زبــان برنامــه نویســی نیــز بــرای ایجــاد پلتفرم هــای تحــت وب نیــز 

می شــود. اســتفاده 

کاربردهای زبان برنامه نویسی اسکریپت
اســکریپت و زبان هــای برنامــه نویســی آن کاربردهــای مختلفــی در دنیــای نــت و دیجیتــال 

دارنــد. اســکریپت ها بــرای خــودکار ســازی فرآیندهــای کامپیوتــری و تولیــد صفحــات وب 

ــادی کــد را همزمــان و  اســتفاده می شــوند. اســکریپت ها همچنیــن می تواننــد تعــداد زی

در یــک فایــل اجــرا کننــد. در اســکریپت نویســی و اجــرای برنامــه، کدهــا معمــوال بــه همــان 

ــا برخــی از آن هــا بیشــتر آشــنا  ترتیبــی کــه نوشــته شــده اند، اجــرا می شــوند. در ادامــه ب

خواهیــم شــد.
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توسعه صفحات وب
یکــی از مهم تریــن کاربردهــای اســکریپت نویســی، توســعه صفحــات وب اســت. در نتیجــه 

کاربــران شــما حتــی اگــر از مرورگرهــای قدیمــی نیــز اســتفاده کنند، شــما به واســطه طراحی 

ــد  ــل می توانن ــه طــور کام ــران ســایت شــما را ب ــه کارب ــن هســتید ک و توســعه وب مطمئ

مشــاهده کننــد.

ساخت وب سایت های متحرک
ــا  ــا ســایت های پوی ــد ب ــه هیــچ وجــه نمی توانن ــای حاضــر ب ســایت های اســتاتیک در دنی

و متحــرک رقابــت کننــد. اگــر شــما تنهــا بــه ســاخت یــک صفحــه اســتاتیک اکتفــا کنیــد، 

تنهــا بعــد از مــدت کوتاهــی اغلــب کاربــران خــود را از دســت خواهیــد داد. یکــی دیگــر از 
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کاربردهــای زبان هــای اســکریپت نویســی آن اســت کــه بــا طراحــی و ســاخت یــک ســایت 

پویــا، باعــث افزایــش تعامــل کاربــران بــا ســایت شــما شــده و بــه موفقیــت شــما کمــک 

قابــل توجهــی خواهــد کــرد.

محاسبات ریاضی
یکــی دیگــر از کاربردهــا و مزایــای برنامه هــای اســکریپت، وجــود کتابخانه هــای اســتاندارد 

ریاضــی اســت. شــما می توانیــد بــه راحتــی از کتابخانه هــای ریاضی موجود در اســکریپت ها 

اســتفاده کــرده و محاســبات ریاضــی بســیار پیچیــده را نیــز انجــام دهیــد. جالــب اســت 

ــد  ــران انجــام می دهن ــرای کارب ــف ریاضــی را ب ــه محاســبات مختل ــد ســایت هایی ک بدانی

نیــز از الگوریتم هــای موجــود در کتابخانــه زبان هــای برنامــه نویســی اســکریپت اســتفاده 

می کننــد.

ساخت برنامه موبایل
در حــال حاضــر تحقیقــات نشــان می دهــد کــه بیــش از 65 درصــد افــراد ترجیــح می دهنــد 

بــرای اتصــال بــه نــت، ســایت و یــا نــرم افزارهــای تحــت وب از تلفــن همــراه بــه جــای لــپ 

تــاپ و یــا کامپیوتــر اســتفاده کننــد. از ایــن رو بــرای موفقیــت در کســب و کار خــود بیــش 

از هــر چیــز بایــد بــه فکــر ســاخت برنامــه بــرای موبایــل باشــید. زبان هــای اســکریپت بــه 

ــه شــمار  ــل ب ــرای ســاخت برنامه هــای موبای ــه ب ــن گزین خصــوص جــاوا اســکریپت بهتری

می رونــد.
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هک وب
همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، بــا توجــه بــه اپــن ســورس بــودن زبان هــای برنامــه 

نویســی اســکریپت و دسترســی عمــوم بــه آن بســیاری از شــرکت ها و ســازمان ها بــا 

سیســتم امنیتــی بــاال از آن اســتفاده نمی کننــد. یکــی از کاربردهــای اســکریپت هــک کــردن 

وب ســایت ها توســط هکرهــا و گروه هــای جاسوســی اســت.

ساخت بازی
تــا چنــد ســال گذشــته بــرای ســاخت بازی هــا از افزونه هــای مرورگــر وب اســتفاده می شــد 

امــا بــا گذشــت زبــان برنامــه نویســان بــه اســتفاده از زبان هــای برنامه نویســی بــه خصوص 

جــاوا اســکریپت روی آوردنــد. از معــروف تریــن بازی هایــی کــه بــا جــاوا اســکریپت نوشــته 

شــده می تــوان بــه swoop و missile اشــاره کــرد.
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توسعه هنر
 html5 یکــی دیگــر از کاربردهــای حرفــه ای زبان هــای برنامــه نویســی اســکریپت بــه همــراه

طراحی هــای دو بعــدی و ســه بعــدی چشــمگیر و بســیار زیبــا اســت. ظهــور اســکریپت در 

زمینــه طراحی هــای دیجیتــال را می تــوان یــک نقطــه عطــف بســیار مهــم و چشــمگیر در 

ایــن زمینــه دانســت.

قابلیت پروسه ای بودن
زبان هــای برنامــه نویســی اســکریپتی بــه خصــوص جــاوا اســکریپت تمامــی قابلیت هــای 

یــک زبــان پروســه ای را دارنــد. امــکان چــک کــردن حلقه هــا، شــرایط و شــروط، امکانــات 

انشــعاب و غیــره از دیگــر کاربردهــای اســکریپت اســت.

از اسکریپت نویسی همچنین در موارد زیر نیز استفاده می شود:

⦁ اجرای خودکار برنامه ها در پس زمینه

⦁ ساخت بازی ها

⦁ حذف داده ها

⦁ ارسال ایمیل های انبوه

⦁ ایجاد برنامه های کاربردی

⦁ استخراج اطالعات از مجموعه داده ها

⦁ خودکار سازی انجام برخی از کارها
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جمع بندی
اســکریپت بــه مجموعــه کدهایــی گفتــه می شــود کــه بــه صــورت آمــاده و از قبــل نوشــته 

شــده، وجــود دارد. در زبان هــای برنامــه نویســی تحــت اســکریپت می تــوان از ایــن کدهــا 

بــرای ســهولت و ســرعت کار اســتفاده کــرد. اســکریپت مزایــا و کاربردهــای قابــل توجهــی در 

دنیــای وب و دیجیتــال داشــته و دارای زبان هــای برنامــه نویســی مختلفــی ماننــد پایتــون، 

رابــی، php، جــاوا اســکریپت و غیــره اســت.
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