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ஆ்ரியர் உளர 
 
அழைகான, பலறவெறு வெசதிக் வகாண்்ட இளணைய தள்ங்களள் உருவொக்க  HTML, CSS, 

JavaScript, Jquery ஆ்ய நுடபங்களள் அடிப்பள்ட. இளவெ ப்றி நான் க்றறவெ்றளற 

கணியம் இதழில வதா்டராக எழதிறனன். அளவெ மின்னூலாகவும் வவெளிவெருவெத  

மை்ழிழ்.   எங்க் திருமைணை நாள்ான இன்று இநத மின்னூல வவெளிவெருவெத கூடுதல 

மை்ழிழ்.

தமிழில கணிணி நுடபங்களள்ப் ப்ர, ஒரு கள்மைாக உ்ள் ‘கணியம்் தள்த்தில, இதவெளர

வவெளியான எனத மின்னூலகளுக்கு வொசகர்க் தரும் ஆதரவு வபருமை்ழிழ் அளிக்்றத.

“றதமைதரத் தமிறழைாளச உலவகலலாம் பரவும் வெளக வசயதல றவெண்டும்”

“பிற நாடடு நலலிிர் சாத்திரங்க் தமிழ வமைாழியி்ற வபயர்த்தல றவெண்டும்”

என்ற பாரதியின் விருப்பங்களள் நிளறறவெ்றறுவெதில, என் பங்களிப்பும் உ்ள்த 

என்பறத, மிகவும் மை்ழிழ்.

வதா்டர்நத ஊக்கம் அளிக்கும் என் குடும்பத்தினருக்கும், கணியம் குழவினருக்கும், 

FreeTamilEbooks.com குழவினருக்கும், வொசகர்களுக்கும் நன்ிக்.

த. நித்யா 
்ழைக்கு தாம்பரம்

31 அக்ற்டாபர் 2018

 மின்னஞசல: nithyadurai87@gmail.com

வெளல பதிவு: http://nithyashrinivasan.wordpress.com
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உதாரணைங்க் 
இநத நூலல உ்ள் HTML உதாரணைங்க் யாவும் 

https://gist.github.com/nithyadurai87  இங்றக உ்ள்ன.
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1 JavaScript

JavaScript – அிமகம்

JavaScript என்பத ஒரு தனிப்பட்ட நிரலாக்க வமைாழி ்ள்டயாத. இத html மை்றறும் 

java றபான்ற வமைாழிகளு்டன் இளணைநத பயன்படுத்தப்படும் interpreted நிரலாக்க 

வமைாழி ஆகும். இத எனறவெ இதளனக் க்றபத்றகு மன்னர்  'எளிய தமிழில    HTML  ’ 

எனம் புத்தகத்ளத நன்கு படித்த வி்டவும். அப்றபாததான் உங்கள்ால இநதப் புத்தகத்தில

இ்டம் வப்றறு்ள் அளனத்ளதயும் சுலபமைாகப் புரிநத வகா்ள் மடியும்.

இத ஒரு Client side scripting language ஆகும். அதாவெத வெளலத்தள்த்ளதப் 

பயன்படுத்தப் றபாகும் பயன ரு்டன் வதா்டர்பு வகா்வெத்றகு ்றநத வமைாழி. IE, 

chrome, freeox றபான்ற அளனத்த உலாவிகளிிலம் இத ்றப்பாகிழ வசயலபடும். 

Javascript எப்றபாதம் HTML program-ன் ஒரு பகுதியாகறவெ உலாவிகளுக்கு 

அிமகப்படுத்தப்படும். உலாவிகிலம் இத்தளன ஒரு HTML program றபாலறவெ 

இயக்கும். எனறவெ இத்றவகன்று தனியாக ஒரு அளமைப்பு மளறறயா, றசமிப்பு 

மளறறயா ்ள்டயாத.

படிவெத்ளதப் பர்த்தி வசயயும் பயனர்க் இள்டயில ஒரு வபாத்தாளன 

வசாடுக்கும்றபாறதா அலலத ஒரு இளணைப்பிளன வசாடுக்கும்றபாறதா, ஏறதா ஒன்று 

நிகழம் வெளகயிறலறய Javascript-ஆனத எப்றபாதம் எழதப்படும். அதாவெத 

பயனர்க் நிகழத்தம் வி யங்கள்ாகறவெ இத அளமையும். எனறவெ Animation, 

Multimedia றபான்ற இ்டங்களில இத வபரிதம் பயன்படும்.
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JavaScript -ன் அளமைப்பு
<script> tag-ன் பண்புகள்ான language, type மூலம் நமைத javascript-ஆனத html 

வமைாழியு்டன் இளணைக்கப்படு்றத. இநத <script>-ஐ html-ல எங்கு 

றவெண்டுமைானாிலம் பயன்படுத்தலாம். வபாதவொக <head>-க்கு் காணைப்படும். 

கீழக்கண்்ட எடுத்தக்காடடில <body>-க்கு் பயன்படுத்தியு்றள்ாம்.

ஒரு வொக்்யத்திளன வவெளிப்படுத்தவெத்றகான  javascript நிரல பின்வெருமைாறு 

அளமையும். இநத நிரளல  gedit அலலத notepad-ல எழதி ஒரு  html program-ஐ 

எிவவொறு றசமிப்றபாறமைா அிவவொறற இதளனயும் றசமிக்க றவெண்டும் .

(Sample.html)
                                  

<html>                                                             
   <body>
      <script language="javascript" type="text/javascript">
         <!--
            document.write("This book will teach you about 
JavaScript!")
         //-->
      </script>
   </body>
</html>

 

HTML-ன் பழைளமையான பதிப்புகளில language=”javascript” 

type=”text/javascript” எனம் இரண்டு பண்புகளள்யும் வவெளிப்பள்டயாகக் வகாடுக்க

றவெண்டும். அப்றபாததான் உலாவியானத இதளன javascript-ஆக ஏ்றறு வசயலபடும். 

ஆனால த்றறபாளதய பதிப்புகளில (XHTML மை்றறும் இளதயடுத்த வெநதளவெ) 

type=”text/javascript” எனம் ஒரு பண்பிளன மைடடும்  வகாடுத்தால றபாதமைானத. 

Language எனம் பண்பிளன வகாடுக்கத் றதளவெயிலளல.
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அடுத்தபடியாக <script> -க்கு் வகாடுக்க றவெண்டிய வி யங்க் அளனத்ளதயும் 

எத்றகாக <!– மை்றறும் //–> எனம் குியீடுகளுக்கு் வகாடுத்த்றள்ாம் என்பறத நீங்க் 

மக்்யமைாகத் வதரிநத வகா்ள் றவெண்டும். இளவெ இரண்டும் ஒரு பின்னூட்டத்தக்கான 

(comment) வதா்டக்கம் மை்றறும் மடிவிளனக் குிக்கும் குியீடுக் ஆகும். ்லசமையம் 

javascript-ஐ அள்டயாள்ம் கண்டு வகா்ள்த் வதரியாத உலாவிகளில இத்தளகய 

நிரலக் இயங்கும்றபாத, உலாவியானத குழைம்பி ஏறதா தவெறு எனம் வசயதிளய 

வவெளிப்படுத்தம். இதறவெ அளவெவயலலாம் ஒரு பின்னூட்டக் குியீடடுக்கு் 

வகாடுக்கப்படடிருப்பின்  javascript-ஐ புரிநதவகா்ள் மடியாவிட்டாிலம், இத ஒரு 
பின்னூட்டம் என்பளதப் புரிநத வகாண்டு அத்றகு் உ்ள்வெ்றளறப் புறக்கணித்த மீதி 

உ்ள்வெ்றளற வசயலபடுத்தம். எனறவெதான் javascript நிரலானத எப்றபாதம் 

பின்னூட்டக் குியீடடுக்கு் வகாடுக்கப்படு்றத.

றமை்றகண்்ட program-ஐ browser-ல திறக்கும் வபாழத அத பின்வெருமைாறு அளமை்றத.
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2 Variables & Operators in Javascript
_________________________________________________________________________________________

Variables
Javascript-ல உ்ள் variable-ஆனத மதல நிளலத் தரவு வெளககள்ான (primitive 

data types) எண்க், எழத்தக்க் மை்றறும் ‘true’ , ‘ealse’ என்பத றபான்ற Boolean 

மைதிப்புகளள் றசமிக்கும் வெலலளமை வகாண்்டத. றமைிலம் Null மை்றறும் undefned 

என்பத றபான்ற பிற நிளலத் தரவு வெளககளள்யும் இத ஆதரிக்கும்.

Variable Declaration & Initialization

Javascript-ல உ்ள் ஒரு  variable-ஆனத எழத்தக்க், எண்க் மை்றறும் தசமை எண்க் 

றபான்ற அளனத்த விதமைான தரவுகளள்யும் தானாகறவெ அள்டயாள்ம் கண்டு வகா்ளும்.

பிற வமைாழிகளில குிப்பிடுவெத றபான்று  int, fot, string என்வறலலாம் 

வவெளிப்பள்டயாகிழ வசாலலத் றதளவெயிலளல.

உதாரணைம்:

<html>
   <body>
      <script type = "text/javascript">
         <!--
            var salary;
            salary="25000.00";
            var age = 29, name='Nithya';
            document.write(salary,"<br/>",name,"-",age)
         //-->
      </script>
   </body>
</html>
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ஏறதா ஒரு குிப்பிட்ட மைதிப்பிளனத் (25000.00) தாங்கப் றபாகும் ஒரு வபாதவொன 

வொர்த்ளதக்கு (salary) variable என்று வபயர். எனறவெ எநத வொர்த்ளதளய நாம் 

variable-ஆகப் பயன்படுத்தப் றபா்றறாம் என்பளத மன்கூடடிறய அிவிக்க 

றவெண்டும். இதறவெ ‘variable declaration’ எனப்படும் (var salary). அிவவொறு 

அிவிக்கப்பட்ட variable-க்கு எநத மைதிப்பிளன வெழைங்கப் றபா்றறாம் என்பளதக் 

குிப்பிடும் வசயிலக்கு ‘variable initialization’ என்று வபயர் (salary=”25000.00). 

ஒரு variable-ஐ அிவிக்கும்றபாறத அத்றகான மைதிப்பிளனயும் வெழைங்கலாம்  (var 

age=29). றமைிலம் ஒன்றுக்கும் றமை்றபட்ட  variable-களள் ஒறர றநரத்தில நம்மைால 

அிவிக்கவும், மைதிப்புகளள் வெழைங்கவும் மடியும் (var age = 29, name=’Nithya’;).

document.write() என்பத அதன் அள்டப்புக்குிக்கு் வகாடுக்கப்படும் 

வி யங்களள் வவெளியி்ட உதவும். இங்கு அள்டப்புக்குிக்கு் 

(salary,”<br/>”,name,”-",age) என்று வகாடுக்கப்படடிருப்பதால, salary-ன் 

மைதிப்பும், <br/> tag-ஆனத cursor-ஐ அடுத்த வெரிக்கு அனப்பி  name-ன் 

மைதிப்ளபயும், Hyphen எனம் குியீடள்டயும், age-ன் மைதிப்ளபயும் 

வவெளிப்படுத்தியு்ள்த.

எனறவெ இதன் Output பின்வெருமைாறு அளமையும்:
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Local vs Global Variables

அடுத்தபடியாக ஒறர  variable-க்கு வவெிவறவெறு வெளகயான மைதிப்புகளள் அதன் 

எலளலளயப் வபாறுத்த நம்மைால வெளரயறுக்க மடியும். பின்வெரும் உதாரணைத்தில  

salary எனம்  variable-க்கு ஒரு மைதிப்பிளன  (25000.00) அளித்த்றள்ாம். பின்னர் 

அறத variable- ஐ ஒரு eunction-க்கு் பயன்படுத்தி, றவெறு ஒரு மைதிப்பிளன  

(50000.00) அளித்த்றள்ாம். இிவவொறு ஒரு ்ிய எலளலயான  eunction-க்கு் 

வெளரயறுக்கப்படும் variable-ன் மைதிப்பு அதன் எலளலக்கு்றள்றய மடிநத விடும். 

இதளன நாம் "Local variables” (salary=50000.00) என்று கூறுறவொம். எநத ஒரு தனி 

எலளலக்கு்ளும் இலலாமைல வபாதவொக காணைப்படுபளவெ  " Global variables” 

(salary=25000.00) ஆகும்.

                                                         

<html>
   <body onload = checkscope();>
      <script type="text/javascript">
         <!--
            var salary=25000.00;
            document.write(salary);
            function checkscope( ) 
            {
               var salary = "50000.00";  
               document.write(salary);
            }
         //-->
      </script>
   </body>
</html>
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இங்கு  document.write() மூலம் salary-ன் மைதிப்பிளன வவெளிப்படுத்தமைாறு 

eunction-க்கு உ்றள்யும், வவெளிறயயும் வகாடுத்த்றள்ாம். ஆனால  eunction-க்கு 

உ்றள் உ்ள் வெரி மைடடும் வசயலபடுத்தப்படடு 50000.00 எனம் மைதிப்பிளன 

வவெளிப்படுத்தியு்ள்த. எப்றபாதம் ஒறர  variable இருமளற 

பயன்படுத்தப்படடிருப்பின், local-ஆக அளமைக்கப்பட்ட variable-ன் மைதிப்றப 

மதன்ளமை வபரும்.                                                            

எனறவெ இதன் Output பின்வெருமைாறு அளமையும்:

Reserved Words

ஒரு ்ல வொர்த்ளதகளள்  (eg: export, fnal, long) நம்மைால  variable-ஆக அிவிக்க 

மடியாத. ஏவனன்றால இத றபான்ற வொர்த்ளதகளுக்கு என்வனன்ன மைதிப்புக் 

என்பளத  javascript-ஐ உருவொக்்யவெர்கறள் நியமித்த விட்டனர். அளவெறய 

‘Reserved Keywords’ எனப்படும். இதன் படடியல பின்வெருமைாறு:

abstract

boolean

break

byte

case

catch

char

class

else

enum

export

extends

ealse

fnal

fnally

foat

instanceoe

int

intereace

long

native

new

null

package

switch

synchronized

this

throw

throws

transient

true

try
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const

continue

debugger

deeault

delete

do

double

eor

eunction

goto

ie

implements

import

in

private

protected

public

return

short

static

super

typeoe

var

void

volatile

while

with
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3 Operators

Operator என்றால இயக்குபவெர் என்று வபாரு். வகாடுக்கப்பட்ட மைதிப்புகளள்ப் 

வப்றறுக்வகாண்டு, அதன் மீத ஒரு்ல வசயலபாடுகளள் வசிலத்தி, நமைக்கு றவெண்டிய 

தகவெலகளள் வவெளிப்படுத்தம் றவெளலளய வசயபவெருக்கு  operator என்று வபயர். 

Javascript-ல arithmetic, comparison, logical, conditional, typeoe, assignment

றபான்ற பலறவெறு வெளகயான operators உ்ள்ன.

கீழக்காணும்  program-ல அளனத்த வெளக operator- களின் வசயலபாடுகளும் ஒரு 

றசரக் வகாடுக்கப்படடு்ள்த.

                                                                                                                     

<html>                                                             
   <body>   
      <script type="text/javascript">
         <!--
            var a = 100;
            var b = 40;
         
            document.write("Arithmetic - "); 
            document.write(a%b);
            document.write("<br />");
            
            document.write("Comparison - ");
            document.write(a<b);
            document.write("<br />");
            
            document.write("Logical - ");
            document.write(((b<=100)&&(a>=100)));
            document.write("<br />");            
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            document.write("Conditional - ");
            document.write((a > b) ? a : b);
            document.write("<br />");

            document.write("typeof - ");
            document.write(typeof a=="string" ? "The value is 
string" : "The value is not a string");
            document.write("<br />");

            document.write("Assignment - ");
            document.write((a -= b));
            document.write("<br />");
         //-->
      </script>
   </body>
</html>

இதன்  Output பின்வெருமைாறு:

இப்றபாத றமை்றகண்்ட  program- க்கான விள்க்கத்ளதயும், ஒிவவவொரு வெளக  

operator-ன் கீழம் வெரும் அளனத்த விதமைான குியீடுகளின் வசயலபாடுகளள்யும் 

பின்வெருமைாறு காணைலாம். றமை்றகண்்ட அறத program-ல document.write() எனம் 

வெரிளய மைடடும் கீறழை வகாடுக்கப்படடு்ள்வொறு மைா்றி மைா்றி இயக்் பார்க்கவும்.

Arithmetic Operators

இதன் கீழ வெரும் கூட்டல, கழிதல, வபருக்கல, வெகுத்தல என்வனன்ன வசயயும் என்பத 

உங்களுக்றக வதரியும். இதன்டன் றசர்த்த  Modulus (%), Increment( ++), 
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Decrement (–) எனம் 3 வெளக குியீடுக் உ்ள்ன. % என்பத இரண்டு எண்களள் 

வெகுத்தல ்ள்டக்கும் மீதிளய வவெளிப்படுத்தம். ++ என்பத வகாடுக்கப்பட்ட 

எண்ணு்டன் ஒரு எண்ளணைக் கூடடியும், — என்பத வகாடுக்கப்பட்ட எண்ணு்டன் ஒரு 

எண்ளணைக் கழித்தம் வவெளிப்படுத்தம்.

Comparison Operators

இரண்டு எண்களள் ஒப்பிடடு அவெ்றறுக்கு் எத வபரியத ( >), ்ியத (<), சமைமைானத 

(==), சமைமிலலாதத (!=), என்பத றபான்ற தகவெலகளள் வவெளிப்படுத்த உதவும். (>=) 

என்பத சமைமைானத அலலத வபரியத என்றும், (<=) என்பத சமைமைானத அலலத ்ியத 

என்றும் வபாரு்படும். இதன் வவெளிப்பாடு எப்றபாதம் உண்ளமை (true), வபாய 

( ealse) எனம் இரண்டு மைதிப்புகளள்றய வப்றிருக்கும்.

Logical (or Relational) Operators

இத உண்ளமை, வபாய எனம் 2 மைதிப்புகளள் ஒப்பீடு வசயயப் பயன்படு்றத. && 

ஒப்பி்டப்படு்ன்ற அளனத்தம் உண்ளமை என்பளத வவெளிப்படுத்தினால மைடடுறமை, 

இதவும் உண்ளமை என்பளத வவெளிப்படுத்தம். !! ஒப்பி்டப்படுபளவெகளில ஏறதனம் 
ஒன்ின் வவெளிப்பாடு உண்ளமை என்று இருநதால கூ்ட இதவும் உண்ளமை என்பளத 

வவெளிப்படுத்தி விடும். ! என்பத வவெளிப்படும் விள்ட உண்ளமையாக இருப்பின் வபாய 

என்றும், வபாயயாக இருப்பின் உண்ளமை என்றும் மைா்றி வவெளிப்படுத்தம்.
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Assignment Operators

= என்பத வெலப்புறம் இருக்கும் மைதிப்பிளன, இ்டப்புறம் உ்ள் variable-க்கு 

வெழைங்்விடும். b=40 என்று ஒரு variable காணைப்படின், a=b எனக் வகாடுக்கும்றபாத,

 a-ன் மைதிப்பு 40 என மைாிவிடும். பின்னர் a+=b எனக் வகாடுக்கும்றபாத, ஏ்றகனறவெ a-

ல உ்ள் 40 எனம் மைதிப்பு, b-ல உ்ள் 40-வு்டன் கூட்டப்படடு a-ன் மைதிப்பு 80 என 

மைாிவிடும். a-=b எனக் வகாடுக்கும்றபாத 80-ூலருநத 40 கழிக்கப்படடு மீண்டும் a-ன் 

மைதிப்பு 40-க்றக வெநதவிடும். இப்றபாத பின்வெரும் உதாரணைத்ளதப் பார்த்தால 

உங்கள்ாறலறய புரிநத வகா்ள் மடியும்.

Miscellaneous Operator

Conditional (or ternary) Operators (a > b) ? a : b என்பத ஒரு றசாதளனளய 

வசயத, அதன் வவெளீப்பாடு உண்ளமை என இருப்பின், ?-க்கு அடுத்த உ்ள் 

மைதிப்பிளனயும், வபாய என இருப்பின் அநத மைதிப்பி்றகு அடுத்த உ்ள் மைதிப்பிளனயும் 

வவெளிப்படுத்தம்.

(typeoe a==”string” ? "xxx”: "yyy”); என்பத ஒரு variable-ல உ்ள் மைதிப்பின் 

வெளகளய றசாதளனளய வசயத, அதன் வவெளீப்பாடு உண்ளமை என இருப்பின், ?-க்கு 

அடுத்த உ்ள் மைதிப்பிளனயும், வபாய என இருப்பின் அநத மைதிப்பி்றகு அடுத்த உ்ள் 

மைதிப்பிளனயும் வவெளிப்படுத்தம்.. அதாவெத ஒரு variable-ஆனத "number”, "string”,

"Boolean”, "object”, "eunction”, "undefned” றபான்ற data வெளககளு்டன் 

ஒப்பி்டப்படு்றத.
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4 Conditional and Looping Statements in 
javascript

Conditional statements
ஒரு variable-ல றசமிக்கப்படடு்ள் மைதிப்பானத பலறவெறு நிபநதளனகறள்ாடு 

ஒப்பி்டப்படும். ஒிவவவொரு நிபநதளனயும் பலறவெறு வெளகயான நிகழவுகளள்க் 

வகாண்டிருக்கும். ஒப்பி்டப்படு்ன்ற மைதிப்பானத எநத நிபநதளனறயாடு 

ஒத்தப்றபா்றறதா, அதனள்டய நிகழவிளன நிகழத்தம் வசயிலக்கு  Ie…Else மை்றறும் 

switch_case றபான்ற conditional statements பயன்படு்ன்றன.

If…Else

பின்வெரும் உதாரணைத்தில  age எனம் variable-ல உ்ள் மைதிப்பு 18 மதல 21 வெளர 

இருப்பின் "Legally ft eor marriage” எனம் வொக்்யத்ளதயும், 21-ஐ வி்ட அதிகமைாக 

இருநதால "Legally and Medically ft” எனம் வொக்்யத்ளதயும், றவெறு எநத 

மைதிப்பாக இருநதாிலம் "Not ft eor marriage” எனம் வொக்்யத்ளதயும் 

வவெளிப்படுத்தமைாறு வகாடுக்கப்படடு்ள்த.

ஒரு Ie…Else றசாதளனயில எப்றபாதம் ie, else ie, else எனம் 3 வெளகயான 

றசாதளனகளள் கட்டாயம் வகாடுக்க றவெண்டும் என்று அவெ்யமிலளல. Ie மைடடுறமை 

வகாடுத்த ஒரு றசாதளனயு்டன் நிறுத்திக்வகா்ள்லாம். Ie-வு்டன் றசர்த்த  Else-ஐயும் 

வகாடுத்த இரண்டு றசாதளனயு்டன் நிறுத்திக்வகா்ள்லாம். பலறவெறு றசாதளனகளள் 

நிகழத்த விரும்பினால else ie -மூலம் றவெண்டிய எண்ணிக்ளகயில றசாதளனகளள் 

றசர்த்தக்வகாண்ற்டயும் வசலலலாம்.
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<html>
   <body>   
      <script type="text/javascript">
         <!--
            var age = 24;
            if((age >= 18) && (age <= 21)){document.write("Legally 
fit for marriage");}         
            else if( age > 21 ){document.write("Legally and 
Medically fit for marriage");}         
            else{document.write("Not fit for marriage");}
         //-->
      </script>
   </body>
</html>

இதன் Output பின்வெருமைாறு:

Switch Case

பின்வெரும் உதாரணைத்தில  switch- க்கு் ஒரு குிப்பிட்ட மைதிப்பிளனத் (II) தாங்்யு்ள் 

variable (grade) வகாடுக்கப்படடு்ள்த. அதன்கீழ உ்ள் case-க்கு் பலறவெறு 

மைதிப்புகளும் அத்றகான வவெளிப்பாடுகளும் வகாடுக்கப்படடு்ள்ன.  Switch-க்கு் 

உ்ள் variable-ன் மைதிப்பானத  case-க்கு் உ்ள் மைதிப்புகளு்டன் ஒப்பி்டப்படடு, எநத

மைதிப்பு்டன் ஒத்தப்றபா்றறதா (case ‘II’), அத்றகான வவெளிப்பாடடிளன ("Pretty 

good”) நிகழத்த்றத. இநத வெளகயான வசயலபாடடி்றகு நாம் பலறவெறு  Else Ie கூ்ட 

பயன்படுத்தலாம். இளவெ இரண்டி்றகும் உ்ள் ஒறர ஒரு வித்தியாசம் என்னவவெனில 

Swtich Case-ஆனத ஒறர ஒரு variable-ன் மைதிப்பிளன மைடடுறமை பலறவெறு 

மைதிப்புகளு்டன் ஒப்பிடும்; Else Ie- ஆனத ஒன்றுக்கும் றமை்றபட்ட variable-களள் 

இளணைத்த பலறவெறு மைதிப்புகளு்டன் ஒப்பிடும்.                                                                    
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<html>
   <body>   
      <script type="text/javascript">
         <!--
            var grade='II';
            switch (grade)
            {
               case 'I': document.write("Good job");break;      
               case 'II': document.write("Pretty good");break;  
               case 'III': document.write("Passed");break;      
               case 'IV': document.write("Not so good");break;  
               case 'V': document.write("Failed");break;        
               default:  document.write("Grade is not valid")
            }
         //-->
      </script>
   </body>
</html>

இதன் Output பின்வெருமைாறு:
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5 Looping statements

ஒரு குிப்பிட்ட நிரல வதாகுப்பிளன மீண்டும் மீண்டும் இயக்குவெத்றகு  while, eor 

றபான்றளவெ பயன்படு்ன்றன. இளவெ இரண்டும் மதூலல ஒரு  variable-ன் 

அடிப்பள்டயில  condition-ஐ வெூலயுறுத்தம். பின்னர் அநத condition வபாயயாகும் 

வெளர  variable- ன் மைதிப்பிளன ஒிவவவொன்றாக அதிகரிப்பதன் மூலம் சுழை்ற்ளய 

உருவொக்கு்ன்றன.

While & Do while loop

இதில while மை்றறும் do while எனம் இரண்டு வெளகக் உ்ள்ன.

கீழக்கண்்ட எடுத்தக்காடடில  x-ஆனத while-ன் வசயலபாடடிளன விள்க்குவெத்றகும், y-

ஆனத do while-ன் வசயலபாடடிளன விள்க்குவெத்றகும் பயன்படடு்ள்த. இளவெ 

இரண்டுக்கும் மதூலல 0 எனம் மைதிப்பு வெழைங்கப்படடு்ள்த.                                             

While loop: இத X- ன் மைதிப்பு 10-க்கும் குளறவொக இருக்கும்வெளர அள்டப்புக் 

குிக்கு் { } உ்ள்வெ்றளற வசயலபடுத்த்றத. மதூலல  Number:0 என்பத 

வவெளிப்படு்றத. பின்னர் X++ என்பத  x-ன் மைதிப்பு்டன் 1-ஐ கூடடி அடுத்த 

சுழை்ற்ளயத் தண்டு்றத. எனறவெ அடுத்த சுழை்ற்யில, Number:1 என்பதம் 

வவெளிப்படும். எப்றபாத x-ன் மைதிப்பு 10-ஐ அள்ட்றறதா அப்றபாத அள்டப்புக் 

குிக்கு் { } உ்ள்வெ்றளற வசயலபடுத்தாமைல சுழை்ற்ளய நிறுத்த்றத.

Do while loop: do-ளவெத் வதா்டர்நத என்ன வசயலபடுத்த றவெண்டுறமைா, அளத 

மதூலல வகாடுத்த வி்ட றவெண்டும். அதன் பின்னர் condition வெூலயுறுத்தப்படும். 

இங்கு அள்டப்புக் குிக்கு்  { } உ்ள்ளவெ y- ன் மைதிப்பு 5-க்கும் குளறவொக இருக்கும் 

வெளர வசயலபடுத்தப்படு்ன்றன. இளவெ இரண்டும் பார்ப்பத்றகு ஒறர மைாதிரியாக 

இருநதாிலம், அதன் வசயலமளறயில றவெறுபடு்ன்றன.
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While ஆனத மதூலல றசாதளன வபாருநத்றதா எனப் பார்த்த, பின்னர் 

அள்டப்புக்குிக்கு் உ்ள்வெ்றளற வசயலபடுத்தவெதால இத ‘்Entry control loop’ 

எனப்படும்.

Do While ஆனத அள்டப்புக்குிக்கு் உ்ள்வெ்றளற வசயலபடுத்திய பின்னறர 

றசாதளன வபாருநத்றதா எனப் பார்ப்பதால, இத ‘Exit control loop’ எனப்படும். 

எனறவெ Do while-ல றசாதளன வபாருநதவிலளல என்றாிலம், அதனால அடுத்த 

சுழை்ற்ளய மைடடுறமை தடுக்க மடியுறமை தவிர, ஏ்றகனறவெ அள்டப்புக்குிக்கு் ந்டநத 

மடிநத ஒன்ளற தவிர்க்க இயலாத.

                                                                                                             

<html>
   <body>   
      <script type="text/javascript">
         <!--
            var x = 0;  
            var y = 0; 
    
            while (x < 10){document.write("Number:" + x + "<br 
/>");x++;}   
  
            do{document.write(y);y++;} while (y < 5);
         //-->
      </script>
   </body>
</html>
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இதன் Output பின்வெருமைாறு:

For loop

For loop- ம் while றபான்றறத. இதன் வெடிவெம் மைடடுறமை மைாறுபடடு்ள்த. ஒறர ஒரு 

வித்தியாசம் என்னவவெனில, loop-க்கு்  variable-ன் தவெக்க மைதிப்பு 

வெளரயறுக்கப்படு்றத. கீழக்கண்்ட எடுத்தக்காடடில  eor loop- ஆனத x-ன் மைதிப்பு 0 

என்றும், அத 10-க்கும் குளறவொக (x<10) இருக்கும் வெளர அள்டப்புக் குிக்கு் { } 

உ்ள்வெ்றளற வசயலபடுத்த றவெண்டும் எனவும், ஒிவவவொரு மளறயும் தவெக்க 

மைதிப்பு்டன் 1 கூட்டப்ப்ட றவெண்டும் (x++) எனவும் கூறு்றத.

For…In என்பத  eor loop-ன் மை்றவறாரு வெளக. இத variable-ஐ ஒரு object-ன் வெழிறய

வசிலத்தி அதன் அளனத்த பண்புகளள்யும் ஒிவவவொன்றாக வவெளிக்காட்ட உதவு்றத. X 

எனம் variable- ஐ கீழக்கண்்டவொறு  navigator எனம்  object வெழிறய 
வசிலத்தம்றபாத அத அதன் அளனத்த பண்புகளள்யும் ஒிவவவொன்றாக 

வவெளிப்படுத்தவெளதக் காணைலாம்.                                                                                                                                               

<html>
   <body>   
      <script type="text/javascript">
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         <!--
            var x;   
    
            for(x = 0; x < 10; x++){document.write(x);}  

            document.write("<br />");  

            for (x in navigator) {document.write(x+"<br />");}     
         //-->
      </script>
   </body>
</html>

 இதன் Output பின்வெருமைாறு:       
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Break…Continue

ஒரு சுழை்ற் ந்டநதவகாண்டிருக்கும்றபாத, இள்டயில ஒரு குிப்பிட்ட சுழை்ற் எண்ணின்

றபாத அிழசுழை்ற்யிூலருநத வமைாத்தமைாக வவெளிறயறுவெத்றகு  break-ம், அிழசுழை்ற் 

எண்ணின் றபாத மைடடும் அள்டப்புக்குிக்கு் உ்ள்வெ்றளறத் தவிர்த்த, அடுத்த சுழை்ற் 

எண்ணிூலருநத ஆரம்பிப்பத்றகு  continue-ம் பயன்படு்ன்றன. Continue- ளவெ 

பயன்படுத்தவெத்றகு சுலபமைாக, ஒன்றுக்கும் றமை்றபட்ட சுழை்ற்க் காணைப்படின், ஒரு 

குிப்பிட்ட சுழை்ற்யின் அரு்ல அளமைக்கப்படும்  identifer-தான் Labels ஆகும்.

கீழக்கண்்ட எடுத்தக்காடடில x-ஆனத break-ன் வசயலபாடடிளன விள்க்குவெத்றகும், y-

ஆனத  continue-ன் வசயலபாடடிளன விள்க்குவெத்றகும் பயன்படடு்ள்த. Heading: 

என்பத ஆகும். x, y இரண்டுக்கும் மதூலல 0 எனம் மைதிப்பு வெழைங்கப்படடு்ள்த.

Break: x- ன் மைதிப்பு 10-க்கும் குளறவொக இருக்கும் வெளர அள்டப்புக் குிக்கு்  { }

உ்ள்வெ்றளற வசயலபடுத்தமைாறு ஒரு while loop அளமைக்கப்படடு்ள்த. இதில x-ன் 

மைதிப்பானத 5 எனம் சுழை்ற் எண்ளணை அள்டயும்றபாத சுழை்ற்ளய விடடு 

வவெளிறயதம் வெளகயில  ie (x == 5){break;} எனம் வொக்்யம் வகாடுக்கப்படடு்ள்த.

Continue: y- ன் மைதிப்பு 10-க்கும் குளறவொக இருக்கும் வெளர அள்டப்புக் குிக்கு் { }

உ்ள்வெ்றளற வசயலபடுத்தமைாறு ஒரு while loop அளமைக்கப்படடு்ள்த. இதில y-ன் 

மைதிப்பானத 5 எனம் சுழை்ற் எண்ளணை அள்டயும்றபாத மைடடும்  ie (y == 5)

{continue;}, அள்டப்புக்குிக்கு் உ்ள்வெ்றளற வசயலபடுத்தாமைல  loop-ன் 

வதா்டக்கத்ளத வசன்றள்டநத அடுத்த சுழை்ற் எண்ணிூலருநத சுழைல ஆரம்பிக்்றத.

Labels: i-ன் மைதிப்பு 3-க்கும் குளறவொக இருக்கும் வெளர வவெளிப்புற  loop 

சுழைிலம்படியும், அத்றகு் உ்ள்  j-ன் மைதிப்பு 5-க்கும் குளறவொக இருக்கும் வெளர உடபுற

loop சுழைிலம்படியும் 2 eor loops அளமைக்கப்படடு்ள்ன. உடபுற loop-ல j-ன் மைதிப்பு 

3-ஐ அள்டயும்றபாத Heading எனம் வபயர் வகாண்்ட label உ்ள் இ்டத்தி்றகுிழ 

வசலிலமைாறு ஒரு வெரி ie (j == 3){continue Heading;} வகாடுக்கப்படடு்ள்த. இநத 

Heading: வவெளிப்புற loop-ன் தவெக்கத்தில வகாடுக்கப்படடிருப்பதால, அங்்ருநத 
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சுழை்ற் எண் 3- க்கான சுழை்ற்ளய ஆரம்பிக்கும். ஆனால (i<3) எனம் றசாதளனக்கு் 

அ்டங்காததால, இங்கு சுழை்ற் மடிக்கப்படடு்ள்த.

<html>
   <body>   
      <script type="text/javascript">
         <!--
         var x = 1;  
         var y = 1;      
         while (x < 10)
         {
            if (x == 5){break;}
            x = x + 1;
            document.write( x + "<br />");
         }

         document.write("<br />");

         while (y < 10)
         {
            y = y + 1;
            
            if (y == 5){continue;}
            document.write(y);
         }

         document.write("<br />");

         Heading: 
         
         for (var i = 0; i < 3; i++)
         {
            document.write(i + "times" + "<br />");
            for (var j = 0; j < 5; j++)
            {
               if (j == 3){continue Heading;}
               document.write("Value is: " + j + "<br />");
            }
         }         
         //-->
      </script>
   </body>
</html>
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இதன் Output பின்வெருமைாறு:
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6 Functions & Events in JavaScript
_________________________________________________________________________________________

Functions & Events
Functions என்பத மைறுபயன்பாடடி்றகு உதவும் வெளகயில எழதப்படு்ன்ற நிரலக் 

ஆகும். ஒரு மிகப்வபரிய  program- ஐ நாம் எழதிக் வகாண்டிருக்கும்றபாத ஒரு்ல 
குிப்பிட்ட நிரலகளள் மைடடும் நமைத றதளவெக்றக்றப நாம் மீண்டும் மீண்டும் 

பயன்படுத்த றவெண்டியிருக்கும். அப்படிப்பட்ட நிரலகளள் ஒரு வபாதவொன வபயர் 

ளவெத்த றசமித்தக்வகா்ள் eunctions பயன்படு்றத. சுருக்கமைாகிழ 

வசாலலப்றபானால, ஒரு மிகப்வபரிய program-ஐ ்று்று பகுதிகள்ாகப் 

பிரித்தக்ளகயாளுவெத்றகு  eunctions பயன்படு்றத.

இளத parameters ஏ்றறுக்வகாண்டு வசயலபடுபளவெ, parameters இலலாமைல 

வசயலபடுபளவெ என்று இரண்்டாகப் பிரிக்கலாம். பின்வெரும் எடுத்தக்காடடில 

sayHello() என்பத parameters இலலாமைல வசயலபடும் eunction-க்கு 

உதாரணைமைாகவும், concatenate() என்பத parameters ளவெத்த வசயலபடும் 

eunction-க்கு உதாரணைமைாகவும் விள்ங்கு்றத.

<html>                                             
   <head>   
      <script type="text/javascript">
         function sayHello()
         {
            document.write ("Hello Buddy! Welcome!");
         }

         function concatenate(fn, ln)
         {
            var name;
            name = fn + ln;
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            return name;
         }
         
         function fullname()
         {
            var c;
            c = concatenate('Malathi', 'Sivakumar');
            document.write (c );
         }
      </script>      
   </head>

   <body>      
      <form>
         <input type="button" onclick="sayHello()" 
value="Greetings">
         <input type="button" onclick="fullname()" value="Click 
Here">
      </form>
   </body>

</html>

இதன் Output பின்வெருமைாறு:
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Functions without parameters

sayHello() எனம் வபயரில றசமிக்கப்பட்ட  eunction, "Hello Buddy! Welcome!" 

எனம் வெரியிளன வவெளிப்படுத்தம் றவெளலளய வசய்றத. பின்னர் ‘Greetings’ எனம் 

வபயர் வகாண்்ட வபாத்தாளன வசாடுக்கும்றபாத, இநத eunction அளழைக்கப்படும் 

வெளகயில body-க்கு் ஒரு HTML code வகாடுக்கப்படடு்ள்த. இத parameter 

இலலாமைல அளழைக்கப்படும் eunction-க்கு உதாரணைம் ஆகும்.

Functions with parameters

"Click Here” எனம் வபாத்தாளன வசாடுக்கும்றபாத, eullname() எனம் eunction 

அளழைக்கப்படுவெத்றகான code ஒன்று body-க்கு் உ்ள்த. eullname()-க்கு் c எனம் 

ஒரு variable-வெளரயறுக்கப்படடு அதில, concatenate() eunction வவெளிப்படுத்தம் 

மைதிப்பு றசமிக்கப்படு்றத. இநத concatenate()தான் parameters- ஐ 

ஏ்றறுக்வகாண்டு வசயலபடும்  eunction-க்கு உதாரணைம் ஆகும்.

அதாவெத c = concatenate(‘Malathi’, ‘Sivakumar’) எனக் வகாடுப்பதன் மூலம், 

அள்டப்புக்குிக்கு் உ்ள் மைதிப்புக்  concatenate(en, ln) என்று 

வெளரயறுக்கப்படடு்ள் eunction-க்கு் உ்ளடு மைதிப்புகள்ாகிழ வசன்று அவெ்றறுக்கு் 

உ்ள்வெ்றளறிழ வசயலபடுத்தம்.

concatenate(en, ln)-க்கு் name எனம் ஒரு  variable-வெளரயறுக்கப்படடு அதில, en,

ln வெழிறய வசிலத்தப்பட்ட 2 தனித்தனி மைதிப்புக் இளணைக்கப்படடு 

MalathiSivakumar எனம் ஒறர மைதிப்பாக றசமிக்கப்படும். பின்னர் இநத மைதிப்பு 

றசமிக்கப்படடு்ள் name எனம் variable, return keyword மூலம் வவெளிறய 

அனப்பப்படு்றத. இிவவொறு வவெளிறய வெநத்ள் இநத மைதிப்றப c எனம் variable-ல 

றசமிக்கப்படடு வவெளிப்படுத்தப்படு்றத.
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Events

ஒரு வி யம் browser-ல ந்டப்பத்றகு நாம் வசயயும் ஒிவவவொன்றும்  Events 

எனப்படும். ஒரு வபாத்தாளன வசாடுக்குவெத, Mouse-ஐ நகர்த்தவெத, Page-ஐ load 

வசயவெத றபான்ற ஒிவவவொன்றும் ஒிவவவொரு Events ஆகும்.

றமை்றகண்்ட அறத  Program- ஐ நாம் Events-க்கும் எடுத்தக்வகா்ள்லாம். அதில 

onclick என்பத ஒரு event. அளதறய onmouseover, onmouseout எனம் events 

வகாண்டு மைா்றி இயக்்ப் பார்க்கவும்.

<html>

   <head>   
      <script type="text/javascript">
         function sayHello()
         {
            document.write ("Hello Buddy! Welcome!");
         }

         function concatenate(fn, ln)
         {
            var name;
            name = fn + ln;
            return name;
         }
         
         function fullname()
         {
            var c;
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            c = concatenate('Malathi', 'Sivakumar');
            document.write (c );
         }
      </script>      
   </head>

   <body>      
      <form>
         <input type="button" onmouseover="sayHello()" 
value="Greetings">
         <input type="button" onmouseout="fullname()" value="Click 
Here">
      </form>
   </body>

</html>

onmouseover=”sayHello()”எனம்றபாத "Greetings” வபாத்தானின் அரு்ல 

mouse-ஐ வகாண்டு வசலிலம் றபாறத  sayHello() இயக்கப்படடுவிடும்.

onmouseout=”eullname()”எனம்றபாத "Click Here” வபாத்தானின் அரு்ல 

mouse-ஐ வகாண்டு வசலிலம் றபாத எதவும் நிகழைாத. ஆனால அங்்ருநத mouse-ஐ 

வவெளிறய நகர்த்தம்றபாத  sayHello() இயக்கப்படடுவிடும்.
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7 Window-வின் பண்புக்

window எனம் object-ன் ஒரு்ல பண்புகளள்ப் பயன்படுத்தி நாம் வசயயும் 

றவெளலகளள்ப் பின்வெருமைாறு காணைலாம்.

location

ஒரு வெளலத்தள்த்ளத நாம் பயன்படுத்திக் வகாண்டிருக்கும்றபாத, திடீவரன்று ‘Home’ 

எனம் வபாத்தாளன அழத்தி, அதன் மதல பக்கத்தி்றகுிழ வசலறவொம் அலலவொ, 

இத்றகாக window.location எனம் பண்பு பயன்படு்றத. அதாவெத browser-ன் 

எநதப் பக்கத்தில பயனரர்்் இருநதாிலம், ஒரு வபாத்தாளன அழத்தினால, ஒரு 

குிப்பிட்ட url-க்குிழ வசலிலமைாறு அளமைக்க இநதப் பண்பு பயன்படு்றத.

கீழக்கண்்ட எடுத்தக்கத்தில, window.location-ன் மைதிப்பு www.kaniyam.com என்று 

வகாடுக்கப்படடு்ள்த. பின்னர் ‘Redirect Me’ எனம் வபாத்தாளன வசாடுக்கும்றபாத,

இத வசயலபடும் வெளகயில ஒரு HTML code வகாடுக்கப்படடு்ள்த.எனறவெ 

வெளலத்தள்ப் பக்கத்தில ‘Redirect Me’ எனம் வபாத்தாளன எங்கு ளவெத்தாிலம், அநதப்

வபாத்தாளன அழத்தம் றபாத, அத www.kaniyam.com எனம் மகவெரிக்குிழ வசன்று 

விடும். இத "Page Redirection” எனப்படும்.

<html>                               

   <head>
      
      <script type="text/javascript">
         <!--
            function Redirect() 
            {
               window.location="http://www.kaniyam.com";
            }
         //-->
      </script>
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   </head>
   
   <body>
     
      <form>
         <input type="button" onclick="Redirect()" value="Redirect 
Me">
      </form>
      
   </body>

</html>

இதன்  Output பின்வெருமைாறு:

Print

window.print() என்பத த்றறபாளதய வெளலப் பக்கத்ளத அிழ்்ட உதவும் ஒரு  print 

window-ளவெ உருவொக்கும். கீழக்கண்்ட program-ல "Click here eor printing” எனம்

வபயர் வகாண்்ட ஒரு வபாத்தாளன வசாடுக்கும்றபாத இத்தளகய  window-ளவெ 

உருவொக்கும் வெளகயில ஒரு  html code வகாடுக்கப்படடு்ள்த.
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<html>
   <body>     
      <form>
         <input type="button" onclick="window.print()" value="Click
here for printing">
      </form>      
   </body>
</html>

இதன் Output பின்வெருமைாறு:
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8 Dialog Boxes and Exception Handling

Dialog Boxes

Javascript-ல 3 மக்்யமைான வபடடிக் உ்ள்ன. அவெ்றளறக் கீழக்காணும் 

எடுத்தக்காடடில காணைலாம்.

•"Alert box” எனம் வபயர் வகாண்்ட வபாத்தானின் மீத வசாடுக்கும்றபாத "This is a

warning message!” எனம் வசயதி வவெளிப்படும் வெளகயில ஒரு வபடடி 

உருவொக்கப்படடு்ள்த. இத பயனர்களள் எிழசரிக்க உதவும் alert() வபடடி ஆகும்.

•"Confrm box” எனம் வபயர் வகாண்்ட வபாத்தானின் மீத வசாடுக்கும்றபாத "Do 

you want to continue?” என்ற ஒரு றக்விளயக் றகடடு, அத்றகு ஆம்/இலளல 

என்று நாம் பதிலளிக்கும் வெளகயில ஒரு வபடடி உருவொக்கப்படடு்ள்த. இத 

confrm() வபடடி எனப்படும்.

•"prompt box” எனம் வபயர் வகாண்்ட வபாத்தானின் மீத வசாடுக்கும்றபாத 

"Please enter your name:” எனக் கூி அத்றகு நாம் அளிக்கும் விள்டளயப் 

வப்றறுக்வகா்ளும் வெளகயில ஒரு வபடடி உருவொக்கப்படடு்ள்த. இத பயனர்க் 

வகாடுக்கும் விவெரங்களள் உ்ள்டாகப் வப்றறுக்வகாண்டு, அத்றறக்றப வசயலபடும் 

prompt() வபடடி ஆகும்.

<html>
   <head>      
      <script type="text/javascript">
         <!--
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            function box1() 
            {                        
               alert ("This is a warning message!");
            }
            function box2() 
            {
               var x = confirm("Do you want to continue ?");
               if( x == true ){document.write ("User wants to 
continue!");}
               else{document.write ("User does not want to 
continue!");}
            }
            function box3() 
            {
               var x = prompt("Please enter your name : ", "your 
name goes here");
               document.write("Hello! Welcome " + x);
            }
         //-->
      </script>      
   </head>
   
   <body>     
      <form>
         <input type="button" onclick="box1()" value="Alert box">
         <input type="button" onclick="box2()" value="Confirm box">
         <input type="button" onclick="box3()" value="prompt box">
      </form>      
   </body>
</html>

இதன் வவெளிப்பாடு பின்வெருமைாறு:

alert():
                                                                                                                            

பயனர்களள் எிழசரிக்கும் வெளகயில ஒரு வபடடிளய திளரயில வவெளிப்படுத்த   alert() 

box பயன்படும். இநத alert()-க்கு் வகாடுக்கப்படும் வசயதியானத ("This is a 

warning message!”) திளரயில வவெளிப்படும் வபடடிக்கு் எிழசரிப்பு வசயதியாக
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 இருக்கும். வபடடிக்கு் உ்ள்  OK வபாத்தானின் மீத வசாடுக்்னால அநத எிழசரிப்பு 

வசயதி மைளறநதவிடும்.

confirm():

பயனர்களி்டமிருநத ஒரு மளறக்கு இருமளற உறுதிளயப் வப்றறுக்வகா்ளும் 

வெளகயில ஒரு வபடடிளய திளரயில வவெளிப்படுத்த  confrm() box பயன்படும். 
ஏவனனில மதலமளற தவெறுதலாகிழ வசாடுக்்யிருநதாிலம் கூ்ட இநதப் வபடடிளயப் 

பார்த்தவிடடு பின்வொங்்ிழ வசலல இத வொயப்பளிக்கும். எனறவெ இநதப் வபடடி OK 

மை்றறும் Cancel எனம் இரண்டு வபாத்தான்களு்டன் காணைப்படும். OK-ளவெ true 

எனவும், Cancel-ஐ ealse எனவும் இத எடுத்தக்வகா்ளும். ஆகறவெ true-ஆக 

இருநதால என்ன வசயய றவெண்டும், ealse-ஆக இருநதால என்ன வசயய றவெண்டும் 

என்பளதயும் நம்மைால Ie condition மூலம் வெளரயறுக்க மடியும்.

User wants to continue!
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prompt():

Prompt() box- ஆனத நம்மி்டம் ஒரு றக்விளய எழப்பி, அத்றகான பதிளல 

நம்மி்டமிருநத வப்றறுக்வகாண்டு, பின்னர் அத்றறக்றற வெளகயில வசயலபடும் தன்ளமை 

வகாண்்டத. எனறவெ இத வவெளிப்படுத்த்ன்ற வபடடிக்கு் ஒரு றக்வியும், ஒரு input

box-ம் காணைப்படும். றக்வியாக என்ன வவெளிப்ப்ட றவெண்டும், input box-ல என்ன 

வதன்ப்ட றவெண்டும் என்பளதவயலலாம், prompt()-க்கு் நாம் வெளரயறுத்த வி்டலாம்.

Hello! Welcome Aarthi Irudhayaraj
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9 Exception Handling

try { } என்பத அதன் எலளலக்கு் உ்ள் நிரூலல ஏறதனம் தவெறு இருநதால, அத 

என்ன தவெறு எனம் வசயதிளய வவெளிப்படுத்தம். catch { } என்பத வவெளிப்படு்ன்ற 

வசயதிளய வப்றறுக்வகாண்டு அளத பயனருக்குத் வதரிவிக்க உதவும்.

கீழக்கண்்ட உதாரணைத்தில Example1 எனம் வபாத்தானின் மீத வசாடுக்கும்றபாத 

one() எனம் eunction-ம், Example2 எனம் வபாத்தானின் மீத வசாடுக்கும்றபாத  

two() எனம் eunction-ம் இயக்கப்படும் விதத்தில நிரல எழதப்படடு்ள்த.

<html>

   <head>      
      <script type="text/javascript">
         <!--
            function one()
            {
               var y = 0;
               try {document.write(x);}                
               catch (e) {document.write(e+"</br>");}

               try 
               {
                  if (y==0) {throw( "Variable should not hold zero"
); }
               }                
               catch (e) {document.write(e+"</br>");}

               finally {document.write("Execution Completed" );}
            }
            window.onerror = function (a,b,c)
            {
               alert(a);
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               alert(b);               
               alert(c);
            }
         //-->
      </script>      
   </head>  
 
   <body>   
      <form>                               
         <input type="button" onclick="one()" value="Example1">
         <input type="button" onclick="two()" value="Example2">
      </form>      
   </body>

</html>

view raw  try_catch.html   hosted with  by GitHub

 

இதன் வவெளிப்பாடு  பின்வெருமைாறு:

eunction one()-க்கு் y எனம் variable வெளரயறுக்கப்படடு்ள்த. ஆனால x -ன் 

மைதிப்பிளன வவெளியிடுமைாறு அடுத்த வெரியில உ்ள்த. இநத x -ஆனத எங்குறமை 

வெளரயறுக்கப்ப்டாத  காரணைத்தினால இத error-ஐ வவெளிப்படுத்தி program 

இயங்குவெளத பாதியில நிறுத்திவிடும். இிவவொறு நிகழைாமைல தடுப்பத்றகாகறவெ x -ன் 

மைதிப்பிளன வவெளியிடுமைாறு உ்ள் வெரி try{ } -க்கு் வகாடுக்கப்படடு்ள்த. எனறவெ 

ஏறதனம் தவெறு நிகழநதால கூ்ட அத ஒரு வசயதியாகறவெ வவெளிப்படுறமை தவிர, 

program இயங்குவெத்றகு எநத ஒரு தள்டயும் இருக்காத.

அடுத்த வெரியில catch (e) எனக் வகாடுப்பதன் மூலம் வவெளிப்படு்ன்ற வசயதிளய e 

எனம் variable மூலம் வப்றறுக்வகாண்டு பின்னர் அநத வசயதிளய 

{document.write(e+”</br>”)} என்பதன் மூலம் வவெளிப்படுத்தியு்ள்த. இத 

பின்வெருமைாறு.
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ReeerenceError: x is not defned

இதறபான்ற Reeerence error எலலாம் javascript-ஆல ஏ்றகனறவெ 

வெளரயறுக்கப்பட்ட தவெறு வெளகக். ்ல சமையங்களில நமைத றதளவெக்றக்றப நாறமை 

தவெறுகளள் வெளரயறுத்த அதளன சுடடிக்காட்ட விரும்பினால throw() பயன்படும்.

அடுத்த வகாடுக்கப்படடு்ள் try{} block- க்கு் y-ன் மைதிப்பு 0 என இருநதால 

"Variable should not hold zero” எனம் error-ஐ வவெளிப்படுத்தமைாறு throw()-
க்கு்  வகாடுக்கப்படடு்ள்த. பின்னர் அநத error, catch { } மூலம் வபறப்படடு 
வவெளிப்படுத்தப்படடு்ள்த.  இத பின்வெருமைாறு.

Variable should not hold zero

Finally { } எனம் blocks-க்கு் வகாடுக்கப்படடு்ள்ளவெ அளனத்தம் errors 

வெநதாிலம் வெராவிட்டாிலம் கண்டிப்பாக ஒருமளற  execute வசயயப்படடு விடும். 

இத பின்வெருமைாறு.

Execution Completed

Function one() – ன் வசயலபாடுக் மடிநதவு்டன் window.onerror = eunction 

(a,b,c) என்று வகாடுக்கப்படடு்ள்த. அதாவெத Example2 வபாத்தானின் மீத 

வசாடுக்கும்றபாத, two() எனம் eunction, எங்குறமை வெளரயறுக்கப்ப்டாத காரணைத்தால 

windows- ஆனத error-ஐ வவெளிப்படுத்தம். windows.onerror எனம் method, 

error-ஐ ளகப்ப்றி அதளன Error message, url, Line number றபான்ற 3 

நிளலகளில றசமிக்கும். இதளன a,b,c றபான்ற parameters மூலம் eunction-க்கு் 

வசிலத்தி alert() மூலறமைா அலலத document.write() மூலறமைா வவெளிப்படுத்தலாம். 

இத பின்வெருமைாறு.
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Error Message:

URL:

Line Number:
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10 Form Validations, Javascript Objects & 
Animations
_________________________________________________________________________________________

தகவெலகளள் றசாதித்தல
ஒரு விண்ணைப்பப் படிவெத்ளத நாம் பர்த்தி வசயதவிடடு Submit வபாத்தாளன 

வசாடுக்்னால, உலாவியானத நாம் வகாடுத்த விவெரங்களள் server-க்கு அனப்புவெத்றகு

மன்னர், எலலாம் சரியாக உ்ள்தா எனிழ றசாதிக்கும். ஏதாவெத விவெரங்களள் நாம் 

வகாடுக்கத் தவெியிருநதாறலா அலலத தவெறுதலாகக் வகாடுத்திருநதாறலா, 

உலாவியானத ஒரு popup மூலம் அதளன நமைக்குத் வதரியப்படுத்தம். சரியான 

விவெரங்களள்க் வகாடுத்த மழவெதமைாக படிவெத்ளதப் பர்த்தி வசயயும்வெளர, எநத ஒரு 

விவெரத்ளதயும் server-க்கு அனப்பாத. இதறவெ  Client side validations எனப்படும். 

இதளன Javascript எிவவொறு வசய்றத என்பளதப் பின்வெருமைாறு காணைலாம்.

கீழக்கண்்ட உதாரணைத்தில Name, Email, Zip Code எனம் உ்ளடடுப் வபடடிகளும், 

Country எனம் கீழிறக்கப் வபடடியும், submit எனம் வபாத்தானம் 

உருவொக்கப்படடு்ள்ன. இப்றபாத submit எனம் வபாத்தானின் மீத 

வசாடுக்கும்றபாத, ஒிவவவொரு வபடடிக்கும் நிகழை றவெண்டிய அளனத்த விதமைான 

றசாதளனகளும் validate () எனம் ஒறர eunction-க்கு் வகாடுக்கப்படடு்ள்ன. இநத 
அளனத்த றசாதளனகளும் வவெ்றிகரமைாக ந்டத்தி மடிக்கப்பட்ட பின்னறர இநத 

validate()-ஆனத return (true) என்பதளன வதரிவித்த, அடுத்த ந்டக்க றவெண்டிய 

வி யத்தி்றறக வசலிலம். இதில ஏறதனம் ஒரு றசாதளனயில பயனர்க் அளித்த 

விவெரம் ஒழங்காக இலளல என்று கண்டுபிடிக்கப்படடுவிட்டால கூ்ட return(ealse) 

எனக் வகாடுத்த அடுத்த எளதயும் ந்டக்க வி்டாத.
                                                                                                                      

<html>
   <head>   
      <script type="text/javascript">
         <!--
            function validate()
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            {
               if( document.myForm.Name.value == "" )
               {
                  alert( "Please provide your name!" );
                  document.myForm.Name.focus() ;
                  return false;
               }

               var emailID = document.myForm.EMail.value;
               var reg = /^([A-Za-z0-9_\-\.])+\@([A-Za-z0-9_\-\.])
+\.([A-Za-z]{2,4})$/;                       
               if (reg.test(emailID) == false)
               {
                  alert("Please enter correct email ID")
                  document.myForm.EMail.focus() ;
                  return false;
               }

               if( document.myForm.Zip.value == "" ||
               isNaN( document.myForm.Zip.value ) ||
               document.myForm.Zip.value.length != 5 )
               {
                  alert( "Please provide a zip in the format 
#####." );

                                  
                  document.myForm.Zip.focus() ;
                  return false;
               }

               if( document.myForm.Country.value == "-1" )
               {
                  alert( "Please provide your country!" );
                  return false;
               }

               return( true );
            }
         //-->     

      </script>      
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   </head>

   <body>      
      <form action="/cgi-bin/test.cgi" name="myForm" 
onsubmit="return(validate());">
         <table cellspacing="2" cellpadding="2" border="1">
            
            <tr>
               <td align="right">Name</td>
               <td><input type="text" name="Name" /></td>
            </tr>
            
            <tr>
               <td align="right">EMail</td>
               <td><input type="text" name="EMail" /></td>
            </tr>
            
            <tr>
               <td align="right">Zip Code</td>
               <td><input type="text" name="Zip" /></td>
            </tr>
            
            <tr>
               <td align="right">Country</td>
               <td>
                  <select name="Country">
                     <option value="-1" selected>[choose 
yours]</option>
                     <option value="1">USA</option>
                     <option value="2">UK</option>
                     <option value="3">INDIA</option>
                  </select>
               </td>
            </tr>
            
            <tr>
               <td align="right"></td>
               <td><input type="submit" value="Submit" /></td>
            </tr>
            
         </table>
      </form>
   </body>

</html>

view raw  Validations.html   hosted with  by GitHub
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உ்ளடடுப் வபடடிக் பர்த்தி வசயயப்படடு்ள்தா என்பத்றகான றசாதளன

Name எனம் வபயர் வகாண்்ட உ்ளடடுப் வபடடியின் மைதிப்பு காூலயாக இருநதால, 

"Please provide your name!” எனம் எிழசரிப்பு வசயதி வெருமைாறு நிரல 

வகாடுக்கப்படடு்ள்த. அளதத் வதா்டர்நத Name எனம் வபடடிக்கு் cursor 

வசலிலமைாறு அளமைக்க eocus பயன்படுத்தப்படடு்ள்த. இிவவொறற ஒிவவவொரு 
வபடடிக்கும் அத பர்த்தி வசயயப்படடு்ள்தா என்பத்றகான றசாதளனகளள் நாம் 

வசயத வகா்ள்லாம்.

கீழிறக்கப் வபடடியில விவெரம் றதர்வு வசயயப்படடு்ள்தா என்பத்றகான றசாதளன

Country எனம் வபயர் வகாண்்ட கீழிறக்கப் வபடடியில 3 நாடுகளின் வபயர்க் உ்ள்த

என ளவெத்தக்வகாண்்டால அளவெ மளறறய 0,1,2 என அளழைக்கப்படும். எனறவெ 

விவெரங்க் எதவும் றதர்வு வசயயப்ப்டவிலளலயா எனக் கண்டுபிடிக்க country-ன் 

மைதிப்பு -1 க்குிழ சமைமைாக உ்ள்தா எனிழ றசாதித்தால றபாதம். பயனர் dropdown box-ல

எநத ஒரு நாடள்டயும் றதர்வு வசயயவிலளல என்றற அர்த்தம். இிவவொறற 

ஒரு கீழிறக்கப் வபடடிக்கான றசாதளனக் நிகழத்தப்படு்ன்றன.

விவெரங்களின் வெடிவெத்ளத றசாதிப்பத்றகான றசாதளன

நாம் வகாடுக்்ன்ற email-id சரியாக உ்ள்தா என்பளத றசாதிப்பத்றகு இளணையத்தில 

ஒரு regular expression இருக்கும். அளத ஒரு variable-ல றசமித்த, test()எனம் 

eunction-ஐப் பயன்படுத்தி சரியான இ்டத்தில தான் @ மை்றறும் . எலலாம் உ்ள்ானவொ 

என்பளதிழ றசாதிக்கலாம். அிவவொறு இலளலவயனில "Please enter correct email 

ID” எனம் எிழசரிப்பு வசயதி வெருமைாறு அளமைக்கலாம்.

அடுத்ததாக Zip எனம் வபயர் வகாண்்ட உ்ளடடுப் வபடடியின் மைதிப்பு காூலயாக 

இருநதாறலா, எண்க் அலலாத றவெறு ஏதாவெத ஒன்ளற மைதிப்பாக அளித்தாறலா, நாம் 
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வகாடுக்்ன்ற மைதிப்பு 5 இலக்கத்தி்றகு சமைமைாக இலளல என்றாறலா "Please provide a

zip in the eormat #####.” எனம் எிழசரிப்பு வசயதி வெருமைாறு வகாடுக்கப்படடு்ள்த.
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11 Object Oriented Programming 
Concepts

மதூலல Objects என்றால என்ன? அதன் றதளவெ என்ன? அளவெ எிவவொறு 

வசயலபடு்ன்றன? அளவெ எிவவொறு நமைத றவெளலளய சுலபமைாக்கு்ன்றன? 
என்பளதவயலலாம் இப்பகுதியில சாதாரணை உதாரணைங்களள் ளவெத்த நாம் புரிநத 

வகா்றவொம். இதறவெ Javascript-ல உ்ள் Objects-ஐக் க்றபத்றகு சுலபமைாக 

அளமையும்.

Object:
அதிக அள்விலான விவெரங்களள் றசமிப்பத்றகு, நிளறய variables-ஐப் 

பயன்படுத்தாமைல, அளவெ அளனத்ளதயும் ஒறர ஒரு Object-க்கு் வசிலத்தி, அநத 

Object-க்கு ஒரு variable-ஐ உருவொக்குவெதன் மூலம் ஒ்றளற variable-ல எண்ணை்றற 

விவெரங்களள் றசமிக்கும் விதறமை Object Oriented Programming ஆகும்.

Methods & Properties:
வபாதவொக Object என்பத அத்றகான பண்புக் மை்றறும் வசயலபாடுகளு்டன் ஒரு 

Class-க்கு் வெளரயளற வசயயப்படும். உதாரணைத்தக்கு human எனம் ஓர் புதிய 

Object-ஐ அிமகப்படுத்த விரும்பினால, அத்றகான பண்புக் மை்றறும் வசயலபாடுக் 

அளனத்தம் ஒரு Class-க்கு் வெளரயறுக்கப்படும்.

Eg: Class human {Colour, Shape, Race, Speak(), write(), anger()}

ஒரு மைனிதனின் நிறம், வெடிவெம், இனம் றபான்ற அவெனக்குரிய பண்புக் அளனத்தம் 

Properties எனவும், அவென் வசய்ன்ற வசயலகள்ான றபசுதல, எழததல, 

றகாபப்படுதல ஆ்யளவெ அளனத்தம் Methods எனவும் அளழைக்கப்படும்.
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இப்றபாத 100 மைனிதனக்குரிய நிறம், வெடிவெம், இனம் றபான்ற விவெரங்களள் றசமிக்க 

விரும்பினால, ஒிவவவொரு விவெரத்தக்கும் தனித்தனி variables பயன்படுத்தத் 

றதளவெயிலளல. ஒறர variable-ல அளனத்த வெளகயான விவெரங்களள்யும் றசமித்தக் 

வகா்ள் மடியும். அதாவெத a = human.new() எனக் வகாடுத்தால றபாதமைானத. 

a.colour=‘Wheat’, a.Shape=’Short’, a.Race=’Indian’, a.Speak(), a.write(), 
a.anger() என்ற அளனத்த விதமைான வி யங்களள்யும், நம்மைால இநத a எனம் 

variable-ல றசமித்த வி்ட மடியும். அதாவெத a-ளவெத் வதா்டர்நத ஒரு பு்ளி 

ளவெத்தவிடடு, human-ன் பண்புக் மை்றறும் வசயலபாடுகளின் வபயர்களள்க் வகாடுத்த
பலறவெறு ஒத்த தகவெலகளள் றசமித்த அணுகலாம்.

Encapsulation:
இநத a-வொனத human-ன் அளனத்த விதமைான வசயலபாடுகளள்யும், அணுகு்ன்ற 

அதிகாரத்ளதப் வப்றறு வசயலபடுவெறத ‘Encapsulation’ எனப்படும். அதாவெத 

எங்வகலலாம் print a எனக் வகாடுக்்றறாறமைா, அங்வகலலாம் அதில 

றசமிக்கப்படடு்ள் அளனத்த மைதிப்புகளும் வவெளிப்படும். இநத a- ஆனத Object-ன் 

மைறுவெடிவெமைாக வசயலபடுவெதால, இத ஒரு சாதாரணை variable-ஆக கருதப்ப்டாமைல, 

Instance என்று அளழைக்கப்படும். Object-ன் ஒரு Instance-க்கும், அதன் Methods & 

Properties-க்கும் உ்ள் உறறவெ "Encapsulation” ஆகும்.

Inheritance:
இப்வபாழத kid எனம் மை்றவறாரு புதிய object- ஐ உருவொக்கப்றபா்றறாம். இத்றகு் 

human-ன் பண்புக் மை்றறும் வசயலபாடுகளு்டன் றசர்த்த புதிதாகிழ ்ல பண்புக் 

மை்றறும் வசயலபாடுகளள்யும் றசர்ப்பத்றகு,

Class kid (import human) {school, class, cry(), shout()} என்று வகாடுக்க 

றவெண்டும். Kid-க்கு உருவொக்கப்படும் instance- ஆல kid & human எனம் இரண்டு 

objects-ஐயும் அணுக மடியும். இதறவெ Inheritance எனப்படும். இிவவொறு 

வசயவெத்றகு பதிலாக, human-க்கு் வசன்று இநதப் புதிய பண்புகளள்யும், அதன்டன் 

இளணைத்த வி்டலாறமை என்று நீங்க் றகடகக்கூடும். அிவவொறு நாம் வசயறதாமைானால, 

ஒிவவவொரு மளற human-க்கு instance-ஐ உருவொக்கும்றபாதம், றதளவெயிலலாத 
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பண்புகளுக்கும் றசர்த்த memory எடுத்தக்வகா்ளும். எனறவெதான் Inheritance என்ற

ஒன்று பயன்பாடடி்றகு வெநதத.

Polymorphism:
Print 5+8 எனக் வகாடுக்கும்றபாத, அத 13 எனம் மைதிப்பிளன வவெளிப்படுத்தம். 

அதறவெ Print ‘5+8’ என நாம் வகாடுத்தால, அத 58 எனம் மைதிப்பிளன 

வவெளிப்படுத்தம். அதாவெத Print எனம் ஒறர eunction, வவெிவறவெறு விதங்களில 

வசயலபடுத்தப்படு்ன்றன. இதறவெ Polumorphism-க்கு ஓர் ்றநத உதாரணைம் ஆகும்.
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12 Javascript Objects

Javascript- ல பின்வெரும் இரண்டு வெளகயான உ்ள்ன.

User defned objects

நமைக்குத் றதளவெயான விதத்தில, நாறமை உருவொக்்க் வகா்ளும் Object-ஆனத, User 

defned object எனப்படும்.

new எனம் operator ஒரு புதிய Object- ஐ உருவொக்கப் பயன்படும். கீழக்கண்்ட 

உதாரணைத்தில Var records = new object() என்பதன் மூலம் object() எனம் 

constructor-அனப்பு்ன்ற மைதிப்பு records எனம் variable-ல றசமிக்கப்படு்றத. 

எனறவெ இனி records-ம் ஒரு object றபான்றற வசயலபடும். எனறவெ தான் இத்றகு் 

வெளரயறுக்கப்படடு்ள் மைதிப்புக் அளனத்தம் var name, var age என்று இலலாமைல 

object-ன் பண்புக் எிவவொறு வெளரயறுக்கப்ப்டறவெண்டுறமைா அிவவொறு 

வெளரயறுக்கப்படடு்ள்த. records-ஐத் வதா்டர்நத ஒரு பு்ளி ளவெத்த name, age 

எனம் இரண்டு பண்புக் உருவொக்கப்படடு்ள்ன. அதன் வதா்டர்ிழ்யாக சமைக்குியிடடு

அதன் மைதிப்புகளும் வெளரயறுக்கப்படடு்ள்ன. அதாவெத பண்புகளின் Declaration 

மை்றறும் Initialization ஒறர றநரத்தில நள்டவப்றறு்ள்த. பின்னர் 

document.write(records.name + records.age) எனக் வகாடுக்கும்றபாவதலலாம், 

அளவெ தான் வப்றறு்ள் மைதிப்பிளன வவெளிப்படுத்தவெளதக் காணைலாம்.

<html>

   <head>   
      <script type="text/javascript">
         <!--
            var records = new Object();  
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            records.name = "Nithya"; 
            records.age  = 29;

            function attn(x, y){
               this.name = x; 
               this.status = y;
            }
         //-->     
      </script>      
   </head>

   <body>      
      <script type="text/javascript">
         document.write(records.name + records.age + "<br>");

         var attendance = new attn("Madhan", "Present");
         document.write(attendance.name + attendance.status + 
"<br>");
      </script>
   </body>

</html>

view raw  User defned objects.html   hosted with  by GitHub

அடுத்ததாக ஒரு method-ஐ எிவவொறு வெளரயறுப்பத என்றும் றமைறல 

வகாடுக்கப்படடு்ள்த. இத்றகும் new எனம் operator பயன்படும். <head>- க்கு் 

attn. என்று ஒரு eunction வெளரயறுக்கப்படடு்ள்த. இத parameters-ஆக ஒரு்ல 

மைதிப்புகளள் வப்றறுக்வகா்ளும் வெளகயில விள்ங்கு்றத. அிவவொறு 

வப்றறுக்வகா்ளும் மைதிப்புகளள் அத்றகு் வெளரயறுக்கப்படடு்ள் name, status 

எனம் இரண்டு பண்புகளின் மைதிப்பாக வசிலத்த்றத. இளவெ அளனத்தம் this.name, 

this.status எனக் வகாடுக்கப்படடு்ள்த. ஏவனனில eunction என்ற ஒன்று 

தன்னிிழளசயாக வசயலப்டக்கூடியத. Method என்பத Object-வு்டன் இளணைநத 

eunction-ன் மீத வசயலபடடு ஏறதா ஒன்ளற நிகழத்தம் தன்ளமை உள்டயத. எனறவெ 

இத றபான்ற methods-ன் பயன்பாடடி்றகாக eunction- க்கு் உ்ள் அளனத்தம் this. 

என்று தவெங்க றவெண்டும்.

<body>-க்கு் attendance எனம் ஒரு object-ஆனத attn. method-க்கு 

உருவொக்கப்படடு்ள்த. இநத object-ஐ உருவொக்கும்றபாறத அதன் வெழியாக eunction-

க்கு் வசிலத்தப்ப்ட றவெண்டிய parameters-ம் வகாடுக்கப்படடுவிட்டன. 
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attendance-ஐத் வதா்டர்நத பு்ளி ளவெத்த method.-க்கு் வெளரயறுக்கப்பட்ட 
பண்புகளள்ப் பயன்படுத்தி அதன் மைதிப்புகளள் வவெளிப்படுத்தவெத இங்கு 

வகாடுக்கப்படடு்ள்த.

இிவவொறற ஒரு user defned object-ஐ வெளரயறுத்த நாம் பயன்படுத்தலாம்.

Built-In Objects
ஒரு வமைாழி உருவொக்கப்படும்றபாறத வெளரயறுக்கப்படு்ன்றளவெ  Built-In Objects 

எனப்படும். Javascript- ல Number, Boolean, Strings, Arrays, Date, Math & 

RegExp றபான்ற பலறவெறு வெளகயான Built-In Objects Objects உ்ள்ன. இவெ்றின் 

Properties மை்றறும் Methods- ன் பயன்பாடுகளள்க் கீறழை காணைலாம்.

                                                                           

<html>
   <head>
      
      <script type="text/javascript">
         <!--
            function a1()
            {
              
               document.write 
(Number.MAX_VALUE+'<br/>'+Number.MIN_VALUE+'<br/>'+Number.POSITIVE_
INFINITY+'<br/>'+Number.NEGATIVE_INFINITY+'<br/>'
+Number.NaN+'<br/>'
+Number.prototype+'<br/>'
+Number.constructor);
            }
         //-->
      </script>
      
   </head>
   
   <body>
      
      <form>
         <input type="button" value="Click Me" onclick="a1();" />
      </form>
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   </body>
</html>

view raw  Built in objecets_numbers_properties.html   hosted with  by GitHub

<html>

   <head>      
   </head>

   <body>      
      <script type="text/javascript">

         var num=28542;
         document.write 
(num.toExponential()+'<br/>'+num.toExponential(5)+'<br/>'+num.toFix
ed(2)+'<br/>'+num.toLocaleString()+'<br/>'+num.toPrecision(3)+'<br/
>'+num.toString(3)+'<br/>'+num.valueOf()+'<br/>')

      </script>
   </body>

</html>

view raw  Built in objects_numbers_methods.html   hosted with  by GitHub

இத Number எனம் Object-ன் Properties மை்றறும் Methods எப்படி 

வசயலபடு்ன்றன என்பளதக் காடடு்றத. இளத உங்கள்ாறலறய புரிநத வகா்ள் 

மடியும். இிவவொறற Boolean, Strings, Arrays, Date, Math & RegExp றபான்ற 

பலவெ்றறுக்கும் பலறவெறு வெளகயான Properties மை்றறும் Methods உ்ள்ன. இவெ்றளற

இளணையத்தின் தளணை மூலம் வதரிநத வகா்ள்வும்.
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13 Animation

Animation என்பத வசயலப்டக் கூடிய அலலத இயங்கக்கூடிய விதத்தில உலாவிகளில 

ப்டங்களள் உருவொக்கு்ன்ற மளற ஆகும். அதாவெத நிளலயாக இருக்கும் ஒரு 

ப்டமைானத இயங்க ஆரம்பித்தவிட்டால அதறவெ animation எனப்படும்.

கீழக்கண்்ட உதாரணைத்தில "Move 1 inch” எனம் வபாத்தானின் மீத வசாடுக்கும்றபாத 

திளரயில உ்ள் ப்டமைானத வெலப்பக்கமைாக ஒரு இன்ிழ நகரும் வெளகயிிலம், Move right 
எனம் வபாத்தானின் மீத வசாடுக்கும்றபாத அறத ப்டமைானத மழவெதமைாக 

வெலதபுறத்தில நகர்நத வகாண்ற்ட வசலிலம் வெளகயிிலம் நிரலக் எழதப்படடு்ள்ன. 

Stop என்பத நகர்நத வகாண்ற்ட வசலிலம் ப்டத்ளத நிறுத்த உதவும் ஒரு வபாத்தான் 

ஆகும்.

<html>
   <head>   
      <script type="text/javascript">
         <!--
            var imgObj = null;
            
            function init(){
               imgObj = document.getElementById('myImage');
               imgObj.style.position= 'relative'; 
               imgObj.style.left = '0px'; 
            }
            
            function moveinch(){
               imgObj.style.left = parseInt(imgObj.style.left) + 10
+ 'px';
            }

            function moveRight(){
               imgObj.style.left = parseInt(imgObj.style.left) + 10
+ 'px';
               animate = setTimeout(moveRight,20); // call 
moveRight in 20msec
            }
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            function stop(){
               clearTimeout(animate);
               imgObj.style.left = '0px'; 
            }          

            window.onload =init;
         //-->     

      </script>      
   </head>

   <body>      
      <form action="/cgi-bin/test.cgi" name="myForm" 
onsubmit="return(validate());">
         <img id="myImage" src="D:\JavaScript\img1.png" />
         <p>Click button below to move the image to right</p>
         <input type="button" value="Move 1 inch" 
onclick="moveinch();" />
         <input type="button" value="Move right" 
onclick="moveRight();" />
         <input type="button" value="Stop" onclick="stop();" />
      </form>
   </body>
</html>

view raw  Animations.html   hosted with  by GitHub
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14 jQuery - ஓர் அிமகம்
_________________________________________________________________________________________

jQuery என்பத Javascript-ஐ ளமையமைாக ளவெத்த உருவொக்கப்பட்ட ஒரு eramework 

ஆகும். வெரிவெரியாக நிரலகளள் எழதி Javascript வசயயும் ஒரு்ல றவெளலகளள் 

jQuery- ஆனத சுலபமைாகிழ வசயதவிடும். அதாவெத ஒரு றவெளலளய வசயவெத்றகு பக்கம்

பக்கமைாக javascript-ல நிரலக் றதளவெப்படின், அளவெ அளனத்தம் jQuery-ன் ஒரு 

method-க்கு் அ்டங்்விடும். எனறவெ அநத method-ஐ மைடடும் அளழைத்த 

இயக்்னால றபாதமைானத. சுருங்க நிரல அடித்த விரிவொன றவெளலகளள் வசயத 

மடிக்கும் ்றப்பிளன  jQuery வபறு்றத. இத வெளலத்தள்ப் பக்கங்களின்  html 

வமைாழியு்டன் வதா்டர்புவகாண்டு அதன்மீத methods-ஐ இயக்குவெதன் மூலம் பயனர்க்

விரும்பும் மைா்றறங்களள் நிகழத்த்றத. இதறவெ jQuery றபான்ற erameworks-ன் 

்றப்பியலபு ஆகும்.

SQL query-ஐப் பயன்படுத்தி எப்படி நம்மைால நமைக்கு றவெண்டிய தகவெலகளள் 

database-ல இருநத வப்றறுக்வகா்ள் மடியுறமைா, அிவவொறற jQuery-ளயப் 

பயன்படுத்தி, நமைக்கு றவெண்டிய html tags-ஐ வெளலத்தள்ப் பக்கங்களிூலருநத நம்மைால 

வப்றறுக்வகா்ள் மடியும். எனறவெதான் இத்றகு jQuery எனப் வபயர்வெநதத. அிவவொறு 

எடுக்கப்பட்ட tags-ஐ நமைக்கு விரும்பிய விதத்தில மைா்றறறவொ இயக்கறவொ வசயயலாம்.

எடுத்தக்காடடுக்கு ஒரு பக்கத்தின் <p> tags-க்கு் வெளரயறுக்கப்பட்ட வெரிகளள் 
மைடடும் நீல நிற எழத்தக்களில மைா்றற விரும்பினால அத்றகான நிரலக் பின்வெருமைாறு 

அளமையும்.
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<html>

   <head>   
      <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.
js">
      </script>
      <script>
      jQuery(document).ready(function(){
         jQuery("button").click(function(){

            var x = jQuery("p");
            x.css("color","blue"); 

         });  
      });
      </script>      
   </head>

   <body>      
         <p>Getting an identity is important</p>
         <button>Desired Changes</button>
   </body>

</html>

view raw  01_jquery_sample.html   hosted with  by GitHub

சாதாரணை வவெளிப்பாடு:

Getting an identity is important

jQuery ஏ்றபடுத்திய மைா்றறம்:
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நிரிலக்கான விள்க்கம்:

jQuery-யானத எப்றபாதம் <head>க்கு் உ்ள் <script> tag-க்கு் 

எழதப்படடிருக்கும். இதன் அம்சங்களள் நமைத program-ல பயன்படுத்தத் 

தவெங்குவெத்றகு மன்னர், jQuery CDN-ஐ இநத <script> tag மூலம் மதூலல 

இளணைக்க றவெண்டும். Google, Microsoet றபான்றளவெ இத்தளகய CDNs (Content 

Delivery Network )-ஐ வெழைங்கு்ன்றன.  இங்கு 

பயன்படுத்தியு்ள் ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js எ

ன்பத google-வெழைங்கு்ன்ற ஒன்றாகும்.

றமை்றகண்்ட எடுத்தக்காடடில  <p> tags- க்கு் Getting an identity is important 

எனம் வெரி வகாடுக்கப்படடு்ள்த. jQuery("p”) என்பத <p> tags- க்கு் 

வெளரயறுக்கப்படடு்ள்வெ்றளற எடுத்த x எனம் variable-ல றசமித்த 

ளவெத்தக்வகா்்றத. பின்னர் css() எனம் method மூலம் என்ன வசயய றவெண்டும் 

என்பத வெூலயுறுத்தப்படு்றத. அதாவெத x-ல றசமிக்கப் படடு்ள்வெ்றளற நீல நிறத்தில 

மைா்றறுவெத்றகு x.css("color”,”blue”) என்று வகாடுக்கப்படடு்ள்த. இங்கு நாம் 

நிகழத்த விரும்பும் மைா்றறம் arguments-ஆக வெழைங்கப்படடு்ள்த.

நான் இளவெ அளனத்ளதயும் ஒரு eunction() {—} -க்கு் எழதியு்றள்ன். பின்னர் 

Desired Changes எனம் வபாத்தாளன வசாடுக்கும்றபாத இநத eunction 

இயக்கப்படும் வெளகயில அதளன அளமைத்த்றள்ன். அதாவெத 

jQuery("button”).click()-க்கு் இநத eunction-ஐ ளவெத்த்றள்ன். ஏவனனில 

அப்றபாததான் உங்கள்ால சாதாரணைமைாக எப்படி இருநதத, jQuery-என்ன மைா்றறம் 

வசயதத எனம் வித்தியாசத்ளத புரிநத வகா்ள் மடியும். வெளலத்தள்ப் பக்கமைானத 

மழவெதமைாக load வசயயப்பட்ட பின்னர் இளவெவயலலாம் வசயலப்டத் தவெங்கும் 

வெளகயில, இளவெ அளனத்தம் jQuery(document).ready()-க்கு் 

வகாடுக்கப்படடு்ள்ளத கவெனிக்கவும். ஏவனனில jQuery ஆனத மழக்க மழக்க 

html tags-ஐ அடிப்பள்டயாகக் வகாண்டு இயங்குவெதால, jQuery வசயலப்டத் 

தவெங்குவெத்றகு மன்னர், இநத html பக்கங்கள்ானத ஒழங்கான மளறயான 

வெடிவெளமைப்புகளு்டன் load வசயயப்படுவெத அவெ்யம். எனறவெதான் இளவெ 

அளனத்தம் document.ready()-க்கு் வகாடுக்கப்படடு்ள்ன. அிவவெள்வுதான்! 

இளவெறய அடிப்பள்டயான வி யங்க்.
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றமைிலம் jQuery() என்பத $ எனம் குியீடடின் மூலமம் குிக்கப்படும். அதாவெத 

jQuery(“p”) என்பளத $("p”) என்றும் குிப்பி்டலாம். அிவவொறற jQuery("p”) மூலம் 

வபறப்படும் tags-ஐ ஒரு variable-ல றசமித்த, பின்னர் அதன்மீத .css() – ஐப் 

பயன்படுத்தவெத்றகுப் பதிலாக $("p”).css ("color”,”blue”) என்றும் குிப்பி்டலாம். 
இனிவெரும் எடுத்தக்காடடுகளில இதறபான்ற அளமைப்புமளறகறள் 

பயன்படுத்தப்படடிருக்கும்.
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15 jQuery – CSS – Animations
_________________________________________________________________________________________

Jquery CSS-ஐ ளகயாளும் விதம்
CSS என்பத HTML மூலம் உருவொக்கப்படும் பக்கங்களள் இன்னம் அழைகு படுத்த 

உதவும். அதாவெத எழத்தக்களின் வெளகக், நிறங்க், பின்புற வெண்ணைங்க் றபான்ற 
பலறவெறு வெளகயான அழைகு சார்நத வி யங்களள் ஒருறசர வதாகுத்தக் வகாடுக்க இநத 

css உதவும். "அழை்ய பக்கங்களின் ஊ்றறு” என்பறத "Cascading style sheets” 

என்பதன் தமிழைாக்கம் ஆகும். இளதப் ப்றி மழளமையாகத் வதரிநத 

வகா்ள் www.kaniyam.com/learn-css-in-tamil-ebook/ எனம் மகவெரிளய 

பார்க்கவும். இதறபான்ற css பண்புகளின் மீத jQuery-ளய எிவவொறு பயன்படுத்தலாம் 

என்று இதில பார்க்கலாம்.

கீழக்கண்்ட எடுத்தக்காடடில css பண்புக் அளனத்தம் <style> எனம் tag-க்கு் 

வெளரயறுக்கப்படடு்ள்ன. இதறவெ css-ஐ குிப்பிடும் மளற ஆகும். jquery object- ன்

மீத பயன்படுத்தப்படும் .css() என்பத குிப்பிட்ட பண்பிளன வவெளிப்படுத்த உதவும். 

அிவவொறற .css()-க்கு் வகாடுக்கப்படும் மைதிப்புகளுக்கு ஏ்றப அநத element-ஐ மைா்றி 

அளமைக்கவும் வசயயும். அதாவெத ‘Getting value’ என்பதன் மீத வசாடுக்கும்றபாத p1-

ன் பின்புற வெண்ணைம் வவெளிப்படுமைாறும், ‘Setting value’ -ன் மீத வசாடுக்கும்றபாத 

p1-ன்  எழத்தக்களின் வெடிவெம் மைாறுமைாறும் இங்றக நிரலக் வகாடுக்கப்படடு்ள்ன.

<html>

   <head>

   <style type="text/css">
   #p1
      {
      color: blue;
      background-color: pink;
      font-weight: bold;
      }
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   </style>  
 
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/
jquery.min.js">
   </script>

   <script>
   $(document).ready(function(){

      $("#1").click(function(){
         alert ($("#p1").css("background-color"));
      });

      $("#2").click(function(){
         $("#p1").css("font","italic 14pt sans-serif");
      });

   });
   </script>   
   
   </head>

   <body>      
         <p id='p1'>Getting an identity is important</p>
         <button id='1'>Getting value</button>
         <button id='2'>Setting value</button>
   </body>

</html>

view raw  05_jquery_css.html   hosted with  by GitHub

சாதாரணை வவெளிப்பாடு:
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Getting value-ன் மீத வசாடுக்்னால வவெளிப்படுவெத:

Setting value-ன் மீத வசாடுக்்னால மைாறுவெத:

Jquery elements-ன் இயக்கங்களள்த் றதா்றறுவிக்கும் விதம்

வெளலத்தள்ப் பக்கங்களில இயக்கங்களள் உருவொக்குவெத்றகும், அிவவியக்கங்களள் 

கண்கூ்டாகக் காண்பத்றகும் உதவும் jquery methods-ஐ இங்கு காணைலாம். கீழக்கண்்ட 

எடுத்தக்காடடில ஒரு்ல அடிப்பள்டயான இயக்கங்களும், அத்றகான விள்க்கங்களும் 

வகாடுக்கப்படடு்ள்ன.

<html>

   <head>   
      <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.
js">
      </script>
      <script>
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      $(document).ready(function(){

         $("button").click(function(){
            $("#p1").hide(600);
            $("#p3").toggle("slow");
            $("#f1").slideUp("slow");
            $("#dv1").fadeOut("slow");
            $("#dv2").fadeTo(400,0.5);
            $("#dv3").animate({"font-size" : "24pt"}, "slow");
         });
  
      });
      </script>      
   </head>

   <body>      
         <p id='p1'>Getting an identity is important</p>
         <p id='p2'>Doing the right things at right time</p>
         <p id='p3'>Best things will always comes to you</p>
         <p id="p4">Big data is the emerging trend</p>
         <p id="p5">Data Science is different from Big data</p>
         <div id="dv1">You can feel the freedom everywhere</div>
         <div id='dv2'>win-win situation is not always possible in 
family world</div>
         <div id="dv3">Come out of the shell</div>
         <form id='f1' action="">
            <input id="r1" type="radio" name="gender" 
value="female"> Female<br>
            <input id="r2" type="radio" name="gender" value="male">
Male<br>   
         </form>
         <button>Desired Changes</button>
   </body>

</html>

view raw  06_jquery_animations.css   hosted with  by GitHub

நிரிலக்கான விள்க்கம்:

hide() -ஆனத p1-எனம் id-ஐக் வகாண்்ட வெரிளய மைளறக்்றத. இத்றகு் 

வகாடுக்கப்பட்ட 600 என்பத மைளறத்தல நள்டவபறும் விதத்ளத வமைதவொகக் காட்ட 

உதவும்.
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toggle() என்பத மைளறக்கப்பட்ட element-ன் அடிப்பள்டயில மன்னம் பின்னம் 

நகர்வெத்றகு பயன்படும். இங்கு p3-ன் மீத பயன்படுத்தப்பட்ட toggle() -ஆனத p1 

மைளறக்கப்பட்ட பின்னர் அதனி்டத்ளத அள்ட்றத.

slideUp() என்பத e1-எனம் படிவெத்ளத றமை்றபுறமைாக நகர்த்தி மைளறக்்றத.

eadeOut() என்பத dv1-எனம் element-ஐ வகாஞசம் வகாஞசமைாக மைங்கடித்த 
மைளறக்்றத.

eadeTo(400,0.5) என்பத dv2-எனம் element-ஐ குிப்பிட்ட அள்வில மைங்கடித்த 

மைங்்ய நிளலயில அளமைக்்றத.

animate() என்பத நாமைாக ஒரு்ல இயக்கங்களள் வெளரயறுக்க உதவும் method 

ஆகும். இங்கு animate({"eont-size” : "24pt”}, "slow”) என்பத dv3 எழத்தக்களின் 

அள்விளன வபரிதபடுத்த உதவியு்ள்த. அிவவொறு வபரித படுத்தம் நிகழவொனத 

வமைதவொக நிகழை றவெண்டும் என்பளத slow உணைர்த்த்றத.

சாதாரணை வவெளிப்பாடு:
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jQuery ஏ்றபடுத்திய மைா்றறம்: 
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16  jQuery- வெளலத்தள்ப் பக்கங்களில 
உ்ள்வெ்றளற மைா்றறுதல
_________________________________________________________________________________________

jQuery மூலம் வெளலத்தள்ப் பக்கங்களில உ்ள்வெ்றளற மைா்றி அளமைக்க மடியும். 

ப்டங்க், படிவெங்க், வசயதிக் றபான்ற அளனத்த விதமைான வி யங்களள்யும் 

jQuery-மூலம் அணுகறவொ மைா்றி அளமைக்கறவொ மடியும். இளவெ ஒிவவவொன்றும் 

விவெரமைாகக் கீறழை வகாடுக்கப்படடு்ள்ன.

attr( ) மூலம் பண்புகளள் மைா்றியளமைத்தல
jQuery மூலம் றதர்நவதடுக்கப்பட்ட ஒரு object-ஐ attr() எனம் பண்பின் மூலம் நாம் 

விரும்பிய வெளகயில மைா்றி அளமைக்க மடியும். கீழக்கண்்ட எடுத்தக்காடடில "Modiey 

Image” வபாத்தாளன வசாடுக்கும்றபாத றவெவறாரு ப்டம் திளரயில வவெளிப்படுமைாறும்,

"Modiey sizing” -ஐ  வசாடுக்கும்றபாத அதன் நீள் அகலம் மைாறும் வெளகயிிலம், 

"Remove sizing” –ஐ வசாடுக்கும்றபாத அநத மைா்றறங்க் நீங்கும் வெளகயிிலம் 

நிரலக் வகாடுக்கப்படடு்ள்ன.

<html>

   <head>   
      <script    

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.
js">
      </script>
      <script>
      $(document).ready(function(){

         $("#1").click(function(){
            $("#flower").attr("src","two.jpg");

71



         });  

         $("#2").click(function(){
            $
("#flower").attr( {"src":"two.jpg","height":"100","width":"500"} );
         });  
         $("#3").click(function(){
            $("#flower").removeAttr("width height");
         });   
      });
      </script>      
   </head>

   <body>      
      <button id='1'>Modify Image</button>
      <button id='2'>Modify sizing</button>
      <button id='3'>Remove sizing</button>
      <img id='flower' src="one.jpg">
   </body>

</html>

view raw  04_1_jquery_modiey_images.html   hosted with  by GitHub

இங்கு 1 எனம் வபயர் வகாண்்ட "Modiey Image” வபாத்தாளன வசாடுக்கும்றபாத 

fower எனம் வபயர் வகாண்்ட <img> tag-ன் மூலமைாக றவெறு ஒரு ப்டம் 

வகாடுக்கப்படடு்ள்த. இத்றகு attr() eunction பயன்படடு்ள்த. எனறவெ Modiey 

Image என்பளதிழ வசாடுக்கும்றபாத ஏ்றகனறவெ உ்ள் ப்டம் மைளறநத நாம் 

வகாடுத்த்ள் two.jpg எனம் ப்டம் வதன்படும்.

அிவவொறற 2 எனம் வபயர் வகாண்்ட "Modiey sizing” வபாத்தாளன வசாடுக்கும்றபாத 

திளரயில உ்ள் ப்டத்தின் நீள் அகலம் மைாறுமைாறு attr() மூலம் மீண்டும் மைதிப்புக் 

வகாடுக்கப்படடு்ள்ன.

removeAttr("width height”) என்பத ப்டத்தின் நீள்ம் மை்றறும் அகலத்தில 

வசயயப்பட்ட மைா்றறங்களள் நீக்் அதளன பளழைய நிளலக்குக் வகாண்டுவெரும். 3 எனம் 

வபயர் வகாண்்ட "Remove sizing” வபாத்தாளன வசாடுக்கும்றபாத, இநத மைா்றறம் 

நிகழம் வெளகயில நிரல வகாடுக்கப்படடு்ள்த.
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சாதாரணை வவெளிப்பாடு:

Modify Image-ஐ வசாடுக்்னால ஏ்றபடும் மைா்றறம்: 

Modify sizing-ஐ வசாடுக்்னால ஏ்றபடும் மைா்றறம்:

text( ) அலலத html( ) மூலம் content-ஐ மைா்றியளமைத்தல
jQuery object- ன் மீத .text() என்று வகாடுத்தால அதன் text content-ம், .html() 

என்று வகாடுத்தால அதன் html content-ம் வவெளிப்படும். அிவவொறற .text(" ******* 

”)-க்கு் நாம் வகாடுக்கும் வி யத்ளத அநத jquery object-ன் மீத மைா்றி அளமைக்கும். 
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அளதறய .html(" ******* ”)-க்கு் வகாடுத்தால, அத html வமைாழியின் 

அர்த்தங்களள்ப் புரிநதவகாண்டு அதன்படி மைா்றி அளமைக்கும்.

கீழக்கண்்ட எடுத்தக்காடடில <b>All the glitters are not gold </b> -eamous 

proverb என்பத text( )-க்கு் வகாடுக்கப்படும் றபாத அத அப்படிறய திளரயில 

வவெளிப்படுவெளதயும், அளதறய html( )-க்கு் வகாடுத்தால <b> </b>- ன் அர்த்தத்ளதப்
புரிநதவகாண்டு வகாடுக்கப்பட்ட வெரிளய வபரிய எழத்தக்களில 

வவெளிப்படுத்தவெளதயும் காணைலாம்.

<html>

   <head>   
      <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.
js">
      </script>
      <script>
      $(document).ready(function(){

         $("#1").click(function(){
            alert ( $("#01").text() ); 
            alert ( $("#01").html() ); 
         });

         $("#2").click(function(){
            $("#01").text("<b>All the glitters are not gold </b> -
famous proverb"); 
         });

         $("#3").click(function(){
            $("#01").html("<b>All the glitters are not gold </b> -
famous proverb");
         });
 
      });
      </script>      
   </head>

   <body>      
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         <p id='01'> <b>All the world is a stage </b> -famous 
quote</p>
         <button id='1'>Reading content - text & html</button>
         <button id='2'>Modify content - text()</button>
         <button id='3'>Modify content - html()</button>
   </body>

</html>

view raw  04_2_jquery_modiey_text vs html.html   hosted with  by GitHub

சாதாரணை வவெளிப்பாடு:

Reading content – text & html -ஐ வசாடுக்்னால வவெளிப்படுவெத: 

Modify Content – text() -ஐ வசாடுக்்னால மைாறுவெத: 
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Modify Content – html() -ஐ வசாடுக்்னால மைாறுவெத:

Offset() மூலம் content-ஐ இ்டம் மைா்றறுதல
Offset() எனம் method-ஆனத jQuery object-ஆல குிக்கப்படும் element 

வெளலத்தள்ப் பக்கத்தில சரியாக எநத இ்டத்தில உ்ள்த என்பளத pixel வெடிவில 

வவெளிப்படுத்தம். offset({****, ***})- க்கு் வகாடுக்கப்படும் மைதிப்புகளுக்கு ஏ்றப 

அநத element-ஐ இ்டம் மைா்றியும் அளமைக்கும்.

கீழக்கண்்ட எடுத்தக்காடடில $("#dv1”)- ஆல குிக்கப்படும் element இ்டத 

பக்கத்திூலருநத எிவவெள்வு வதாளலவில உ்ள்த என்பளதயும், றமை்றபுறத்திூலருநத 

எிவவெள்வு வதாளலவில உ்ள்த என்பளதயும் pixel வெடிவில வவெளிப்படுத்தம். பின்னர் 

அநத element-ஐ {"leet”:50, "top”:100} என்பத்றறக்றப இ்டம் மைா்றி அளமைக்கும்.

<html>

   <head>   
      <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.
js">
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      </script>
      <script>
      $(document).ready(function(){

         $("#1").click(function(){
            alert ($("#dv1").offset().left + "," + $
("#dv1").offset().top);
         });

         $("#2").click(function(){
            $("#dv1").offset({"left":50, "top":100});
         });
      });
      </script>      
   </head>

   <body>      
         <div id="dv1">Come out of the shell</div>
         <button id='1'>Reading the current position</button>
         <button id='2'>Modifying the position</button>
   </body>

</html>

view raw  04_3_jquery_modiey_positions.html   hosted with  by GitHub

சாதாரணை வவெளிப்பாடு:

Reading the current position-ஐ வசாடுக்்னால வவெளிப்படுத்தவெத:
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Modifying the position-ஐ வசாடுக்்னால மைா்றறுவெத:

val() மூலம் படிவெங்களள் நிரப்புதல
val() எனம் method-ஆனத விண்ணைப்பப் படிவெங்களில பர்த்தி வசயயப்பட்ட 

மைதிப்புகளள் வவெளிப்படுத்த உதவு்றத. அிவவொறற val(" ")-க்கு் உ்ள் மைதிப்புகளள் 
விண்ணைப்பப் படிவெங்களின் மைதிப்புகள்ாக படிவெப் வபடடிகளுக்கு் வசிலத்தவும் 

வசய்றத.

கீழக்கண்்ட எடுத்தக்காடடில 1 எனம் வபாத்தாளன வசாடுக்கும்றபாத படிவெங்களில 

நாம் பர்த்தி வசயத மைதிப்புக் வவெளிப்படுமைாறும், 2 எனம் வபாத்தாளன 

வசாடுக்கும்றபாத India, Green, male ஆ்ய மைதிப்புக் படிவெங்களின் மைதிப்புகள்ாக 

மைா்றி அளமைக்கப்படுமைாறும் நிரலக் வகாடுக்கப்படடு்ள்ன.

<html>

   <head>   
      <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.
js">
      </script>
      <script>
      $(document).ready(function(){
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         $("#1").click(function(){
            alert ( $("#a1").val() ); 
            alert ( $("#a2").val() ); 
            alert ( $("[name=gender]:checked").val() ); 
         });

         $("#2").click(function(){
            $("#a1").val("India"); 
            $("#a2").val("Green"); 
            $("input[name=gender]").val(["male"]); 
         });

      });
      </script>      
   </head>

   <body>      
         <form action="">
            <input id="a1" type="text" name="address" value="Enter 
Address..."/>
            <select id="a2" name="color" size="3">
               <option>Red</option>
               <option>Green</option>
               <option>Blue</option>
            </select>
            <input id="r1" type="radio" name="gender" 
value="female"> Female
            <input id="r2" type="radio" name="gender" value="male">
Male    
         </form>
         <button id='1'>Reading the values</button>
         <button id='2'>Modifying the values</button>
   </body>

</html>

view raw  04_4_jquery_modiey_eorms.html   hosted with  by GitHub

சாதாரணை வவெளிப்பாடு:
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பயனர்க் வகாடுக்கும் மைதிப்புக்

Reading the values-ஐ வசாடுக்்னால வவெளிப்படுத்தவெத:

இளதத் வதா்டர்நத அடுத்தடுத்த மைதிப்புக் வவெளிப்படும்.

Modifying the values-ஐ வசாடுக்்னால மைா்றறுவெத:
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data() மூலம் comments-ஆக ஒரு்ல வெரிகளள் இளணைத்தல

data(" ")-க்கு் வகாடுக்கப்படும் வெரிக் ஒரு popup வபடடி மூலம் comment-ஆகத் 

வதன்படும். கீழக்கண்்ட எடுத்தக்காடடில p1 எனம் id-ஐக் வகாண்்ட paragraph மீத 

வசாடுக்கும்றபாத comments வவெளிப்படுமைாறு நிரலக் வகாடுக்கப்படடு்ள்ன. இநத 

comments-ஆனத மைளறமகமைாக p1- வு்டன் இளணைநதிருக்கும். p1-ன் மீத 

வசாடுக்்னால மைடடுறமை அத வதன்படும். ‘Remove Comment’ -ன் மீத 

வசாடுக்கும்றபாத p1- வு்டன் மைளறமகமைாக இளணைநதிருக்கும் comments நீங்குமைாறு 

நிரலக் எழதப்படடு்ள்ன.

<html>

   <head>   
      <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.
js">
      </script>
      <script>
      $(document).ready(function(){
         var a = {
            note1 : "Ahhh gaaga gaagaa",   
            note2 : "Adi sakka",
            toString : function ()
               {
               return this.note1 + "\n" + this.note2;
               }
            };               

         $("#p1").data("notes",a);

         $("#p1").click(function(){
            var b = $("#p1").data("notes"); 
            alert ( b ); 
         });
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         $("#1").click(function(){
            $("#p1").removeData("notes"); 
         });

      });
      </script>      
   </head>

   <body>      
      <p id='p1'>Finally the girl the one who is doing everything 
from the begining</p>
      <button id='1'>Remove comment</button>
   </body>

</html>

view raw  04_5_jquery_modiey_comments.html   hosted with  by GitHub

சாதாரணை வவெளிப்பாடு:

Finally the girl எனத் தவெங்கும் வெரியின் மீத வசாடுக்்னால வதன்படும்  comment:

Remove comment வபாத்தாளன வசாடுக்்யபின் Finally the girl எனத் தவெங்கும் 

வெரியின் மீத வசாடுக்்னால வதன்படுவெத:
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வெளலத்தள்ப் பக்கத்தின் content-ஐ மைா்றியளமைத்தல
வெளலத்தள்ப் பக்கங்களில உ்ள் வெரிகளள் றமைிலம் கீழமைாக இ்டம் மைா்றறம் வசயதல, 

புதிய வெரிகளள் இளணைத்தல, ஏ்றகனறவெ உ்ள் வெரிகளள் நகவலடுத்த மீண்டும் 

இளணைத்தல, ஒரு்ல வெரிகளள் நீக்குதல றபான்ற பலறவெறு றவெளலகளள் வசயவெத்றகு 

உதவும் jQuery methods-ஐ இநதப் பகுதியில பார்க்கலாம்.

<html>

   <head>   
      <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.
js">
      </script>
      <script>
      $(document).ready(function(){

         $("button").click(function(){
            $("#p1").before($("#p2"));
            $("<p>All the <i>leaves</i> are falling 
down</p>").insertBefore($("#p3")); 
            $("#p3").clone().attr("id","abcd_copy").appendTo($
("#dv1"));  
            $("#p4").wrap($("#p5")); 
            $("#dv2").replaceWith($("#p5")); 
            $("#f1").remove();
            $( $.parseHTML("<i>All the leaves</i> are falling 
down") ).insertAfter($("#dv3")); 
         });
  
      });
      </script>      
   </head>

   <body>      

83



         <p id='p1'>Getting an identity is important</p>
         <p id='p2'>Doing the right things at right time</p>
         <p id='p3'>Best things will always comes to you</p>
         <p id="p4">Big data is the emerging trend</p>
         <p id="p5">Data Science is different from Big data</p>
         <div id="dv1">You can feel the freedom everywhere</div>
         <div id='dv2'>win-win situation is not always possible in 
family world</div>
         <div id="dv3">Come out of the shell</div>
         <form id='f1' action="">
            <input id="r1" type="radio" name="gender" 
value="female"> Female<br>
            <input id="r2" type="radio" name="gender" value="male">
Male<br>   
         </form>
         <button>Desired Changes</button>
   </body>

</html>

view raw  04_6_jquery_modiey_webcontent.html   hosted with  by GitHub

நிரிலக்கான விள்க்கம்:

 beeore() -ஆனத p2-எனம் id-ஐக் வகாண்்ட வெரிளய p1-க்கு மன்னால அளமைக்்றத.

insertBeeore() -ஆனத All the leaves are ealling down எனம் புதிய வெரிளய p3-

க்கு மன்னால இளணைக்்றத. இநதப் புதிய வெரியானத $(" ") -க்கு் சாதாரணை html 

tag-ஐ வகாடுப்பதன் மூலம் உருவொக்கப்படும்.

Clone() -ஆனத p3 id-ஐக் வகாண்்ட வெரிளய நகவலடுத்த உ்டனடியாக .attr() மூலம் 

அதன் id-ஐ மைடடும் மைா்றி விடு்றத. ஏவனனில ஒறர id-ல இரண்டு elements 

இருப்பத பல குழைப்பங்களள் விளள்விக்கும். பின்னர் நகவலடுக்கப்பட்ட வெரிளய dv1-

க்குப் பின்னால appendTo() மூலம் இளணைக்்றத.

wrap() என்பத p4, p5 எனம் இரண்ள்டயும் ஒன்றாக இளணைக்்றத.
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replacewith() என்பத dv2-ஐ நீக்்விடடு p5-ஐ அநத இ்டத்தில அளமைக்்றத. 

அிவவொறு அளமைக்கப்படும்றபாத p5-வு்டன் றசர்நத p4-ம் இ்டம்வபறுவெளத 

கவெனிக்கவும். ஏவனனில இத்றகு மநளதய வெரியில p4,p5 இரண்டும் wrap 

வசயயப்பட்டறத இத்றகுக் காரணைம் ஆகும்.

remove() -ஆனத e1-எனம் id-ஐக் வகாண்்ட படிவெத்ளத நீக்கு்றத.

$.parseHTML(" ") –ஆனத இத்றகு் வகாடுக்கப்படடு்ள் html-வமைாழியிளனப் 

புரிநதவகாண்டு  அத்றறக்றற வெடிவில வவெளிப்படுத்தம்.$( )-க்கு் parseHTML() 

வெழிறய வகாடுக்காமைல வவெறுவமைன வகாடுத்றதாமைானால All the leaves எனம் வெரி 

மைடடுறமை வவெளிப்படும். are ealling down எனம் வெரி விடுபடடுவிடும். இளவெ 

அளனத்தம் desired changes-ஐ வசாடுக்்னால நள்டவபறும்.

இதன் சாதாரணை வவெளிப்பாடு:

Desired Changes – ஐ வசாடுக்்னால மைாறுவெத: 
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17 jQuery க்டநத வசலிலம் விதத்ளத 
வெளரயறுத்தல

jQuery க்டநத வசலிலம் விதத்ளத பின்வெரும் இரண்டு நிளலகளில வெளரயறுக்கலாம்.

•jQuery Object-ஆக வெளரயறுக்கப்படடு்ள்வெ்றறுக்கு் க்டநத வசலலல

•jQuery Object-ஆக வெளரயறுக்கப்படடு்ள்வெ்றின் உடவசயதிகள்ாக 
இருப்பவெ்றறுக்கு் க்டநத வசலலல

இநத இரண்டி்றகும் each() எனம் method பயன்படு்றத.

jQuery Object-ஆக வெளரயறுக்கப்படடு்ள்வெ்றறுக்கு் க்டநத வசலலல:

சாதாரணைமைாக jQuery object என்றளழைக்கப்படும் $("p”) என்பத 

வெளலத்தள்ப்பக்கத்தில உ்ள் ஒிவவவொரு <p> -ஐயும் க்டநத வசன்று நமைக்கு றவெண்டிய 

மைா்றறங்களள் நிகழத்தம். அிவவொறு க்டநத வசலிலம்றபாத நமைத விருப்பத்தி்றறக்றப, 

ஒரு்ல <p>-ஐத் தவிர்த்த ஒரு்ல <p>-ஐ மைடடும் மைா்றறுவெத எப்படி என்று இநதப் 

பகுதியில பார்க்கப் றபா்றறாம். கீழக்கண்்ட எடுத்தக்காடடில அளனத்த <p>-ன் மீதம் 

மைா்றறங்களள் நிகழத்தாமைல ஒரு குிப்பிட்ட நிறத்தில உ்ள் <p>-ஐ மைடடும் ்கப்பு 

நிறத்தில மைா்றறம் வசயவெத்றகான நிரல வகாடுக்கப்படடு்ள்த.

$("p”).each (function (index,element)
{if ($(element).css ("color”) === "rgb(0, 191, 255)”)
{$(element).css ("color”,”rgb(255, 0, 0)”);}
});
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$("p”) என்பத jquery-ஐ அளனத்த <p>-ன் வெழிறய ந்டத்திிழ வசலிலம். $("p”).each() 

{…..} என்பத அநத இயக்கத்ளத வவெளிப்பள்டயாகக் குிப்பிடடு, ஒிவவவொரு 

இயக்கத்திிலம் றசாதளனளய நிகழத்தம். இத்றகு் ஒரு eunction() {…..} 

வகாடுக்கப்படடு்ள்த. அத index,element எனம் இரண்டு parameters-ஐக் 

வகாண்டு்ள்த. Index-என்பத அடுத்தடுத்த சுழை்ற்ளயயும், element என்பத அநதநத 

சுழை்ற்யில உ்ள் <p> -ஐயும் குிக்்றத. இநத eunction()-க்கு் 

வெளரயறுக்கப்படடு்ள் ie-ஆனத ஊதா நிறத்தில உ்ள் <p>-ஐ மைடடும் ்வெப்பு நிறத்தில

மைா்றற உதவும் றசாதளனளய நிகழத்த்றத. எனறவெதான் ஊதா நிறத்தில உ்ள் "Doing 

the right things at right time” என்பத ்வெப்பு நிறத்தில மைாியு்ள்த. இிவவொறாக 

jQuery object-ஆனத அதன் elements வெழிறய இயங்்ிழ வசலிலம் விதத்ளத நம்மைால 

கடடுப்படுத்தறவொ, மைா்றறறவொ மடியும்.

jQuery Object-ஆக வெளரயறுக்கப்படடு்ள்வெ்றின் கீழ உ்ள்வெ்றறுக்கு் க்டநத 

வசலலல:

்ல சமையங்களில jQuery object-ஆனத Ordered list, Unordered list 

றபான்றளவெயாக இருப்பின், அதன் கீழ வெளரயறுக்கப்படடு்ள் வி யங்களுக்கு் 
ஒிவவவொன்றாகிழ வசன்று ஒிவவவொரு விதமைான மைா்றறங்களள் நிகழத்தவெத எப்படி என்று 

இங்கு பார்க்கலாம்.

$("#beverages”).attr ("type”,”circle”) என்பத beverages எனம் id-ஐக் வகாண்்ட 

unordered list-ன் கீழ உ்ள் அளனத்ளதயும் வெட்டவெடிவெத்ளத மன்னிறுத்தி 

வெரிளசப்படுத்த்றத. இத்றகு each() என்பத றதளவெயிலளல. ஆனால இளவெ 

அளனத்ளதயும் 1.2.3 எனம் எண்களின் அடிப்பள்டயில வெரிளசப்படுத்தப்ப்ட 

றவெண்டுவமைனில அத்றகு each() என்பத பின்வெருமைாறு பயன்படும்.

$("#beverages”).children().each ( function(i,x) {$
(x).text((i+1)+”.”+$(x).text());} );
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றமைிலம் $("li:frst-child”) என்பத <li> -ல மதலாவெதாக 

வெளரயறுக்கப்படடு்ள்வெ்றிிலம், $("li:frst-child”).next() என்பத இரண்்டாவெதாக 

வெளரயறுக்கப்படடு்ள்வெ்றிிலம், $("li:frst-child”).siblings() என்பத மதலாவெளத 

விடடுவிடடு அதன்கீழ உ்ள் அளனத்திிலம், நாம் குிப்பிடடு்ள் மைா்றறங்களள்ிழ 

வசயத்ள்த. இிவவொறாக jQuery object-ன் கீழ உ்ள்வெ்றில நம்மைால மைா்றறங்களள்ிழ 

வசயய மடியும்.

இளவெ அளனத்ளதயும் உ்ள்்டக்்ய ஒரு எடுத்தக்காடடு கீறழை வகாடுக்கப்படடு்ள்த.

<html>

   <head>   
      <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.
js">
      </script>
      <script>
      $(document).ready(function(){
         $("button").click(function(){

            $("#beverages").attr ("type","circle");

            $("#beverages").children().each ( function(i,x) {$
(x).text((i+1)+"."+$(x).text());} );  

            $("li:first-child").css ("background-color","skyblue");

            $("li:first-child").next().css ("color","red");

            $("li:first-child").siblings().css ("background-
color","lightgreen");

            $("p").each (function (index,element)
               {if ($(element).css ("color") === "rgb(0, 191, 
255)")
                  {$(element).css ("color","rgb(255, 0, 0)");}
               });    

89



         });    
      });
      </script>      
   </head>

   <body>      
      <ul id='beverages'>
         <li>Coffee</li>
         <li>Tea</li>
         <li>Milk</li>
      </ul>
      <p style="color:rgb(0, 191, 255)">Doing the right things at 
right time</p>
      <p>Best things will always comes to you</p>
      <button>Desired Changes</button>
   </body>

</html>

view raw  03_jquery_traverse.html   hosted with  by GitHub

சாதாரணை வவெளிப்பாடு:

Desired Changes-ஐ வசாடுக்்னால ஏ்றபடும் மைா்றறம்:
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மடிவுளர

இநத நல JavaScript, JQuery க்கான  ஒரு அிமகம் மைடடுறமை. இளவெ ப்றி 

இளணையத்தில பலறவெறு பா்டங்களும் காவணைாளிகளும்  ்ள்டக்்ன்றன. அவெ்றளற 

வதா்டர்நத படித்த, க்றறு, பலறவெறு சாதளனக் புரிய அளனவெருக்கும் வொழத்தக்.
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நலா்ரியரின் பிற மின்னூலக்

http://ereetamilebooks.com/authors/nithyaduraisamy/ 
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கணியம் அறக்கட்டளள்

வதாளல றநாக்கு - Vision

தமிழ வமைாழி மை்றறும் இனக்குழக்க் சார்நத வமையநிகர்வெள்ங்க், கருவிக் மை்றறும் 

அிவுத்வதாகுதிக், அளனவெருக்கும்  கட்ட்றற அணுக்கத்தில ்ள்டக்கும் ம்ழைல

பணி இலக்கு  - Mission 

அிவியல மை்றறும் சமூகப் வபாருள்ாதார வெள்ர்ிழ்க்கு ஒப்ப, தமிழ வமைாழியின் 

பயன்பாடு வெள்ர்வெளத உறுதிப்படுத்தவெதம், அளனத்த அிவுத் வதாகுதிகளும், 

வெள்ங்களும் கட்ட்றற அணுக்கத்தில அளனவெருக்கும் ்ள்டக்கிழவசயதிலம்.

றமை்றகண்்ட வதாளல றநாக்கு , பணி இலக்குகளள் றநாக்் பயணிக்க, கணியம் 

குழவினர், கணியம் அறக்கட்டளள்ளயத் வதா்டங்்யு்றள்ாம். கணியம் இதழில 

கடடுளரக் வவெளியிடுதல, FreeTamilEbooks.com தள்த்தில மின்னூலக் 

வவெளியிடுதல, தமிழக்கான கட்ட்றற வமைன்வபாருடக், பிற வெள்ங்க் உருவொக்குதல, 

இவெ்றறுக்கான இளணைய வெள்ங்களள்ப் றபணுதல, விக்் மூலம் தள்த்தில 

மின்னூலகளள் சீராக்் வவெளியிடுதல, கட்ட்றற வமைன்வபாருடகளுக்கு பரப்புளர 
நிகழிழ்க் ந்டத்ததல ஆ்ய பணிகளள் வசிவவெறன வசயய கணியம் அறக்கட்டளள் 

ஆவென வசயயும்.
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றமை்றகண்்ட பணிகளள் ஆதரிக்க உங்களள் நன்வகாள்டகளள் றவெண்டு்றறாம். 

பின்வெரும் வெங்்க் கணைக்்ல உங்க் நன்வகாள்டகளள் வசிலத்தி, 

editor@kaniyam.com க்கு ஒரு மின்னஞசல அனப்ப றவெண்டு்றறாம்.

மிக்க நன்ி !

Kaniyam Foundation
Account Number : 606101010050279
Union Bank Oe India
West Tambaram, Chennai
IFSC - UBIN0560618
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