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 نامثبتصفحه که یک  است شدهخواستهاز شما پروژه است. در این  jQuery و JavaScript کار بابررسی توانایی شما در مورد هدف این تمرین 

 . زیر آمده است که باید طراحی نمایید در تصویر ایطراحی کنید. مشخصات صفحه

 

 

 :به نکات زیر توجه نمایید شدهخواستهدر طراحی صفحه 

o  از توابع  توانیدنمیبرای ساخت این صفحهgetElementByID  و یا getElementsByTagName  و یا هرselector  دیگری

 هستید. jQueryهای Selectorاستفاده نمایید. تنها مجاز به استفاده از  JavaScriptدر 

o  برای نمایشtooltip از کتابخانه مبتنی بر  بایستمی اندشدهمشخصهایی که در تصویر زیرjQuery  به نامtippyjs  .استفاده نمایید

ها زمانی باید نشان داده tooltipیافت نمایید. این در https://atomiks.github.io/tippyjsاز آدرس  توانیدمیاین کتابخانه را 

 tooltipاز روی جعبه متن برداشته شود  focus کهدرصورتیباشد.  قرارگرفته( textboxبر روی جعبه متن ) focusشوند که 

راهنمایی  عنوانبهها شامل اطلاعاتی است که tooltipاست این  شدهدادهکه در تصویر نشان  طورهمان متناظر با آن باید محو شود.

 کند.ربر کمک میتوسط کا موردنظرفیلد  پر کردنو به درست  شودمیبه کاربر نشان داده 

 



 
 

o ی مبتنی بر را باید با استفاده از کتابخانه)منوی ماه تولد و جنسیت( های آبشاری منوjQuery  به نامselect2 نمایید.  سازیپیاده

 دریافت نمایید. https://select2.org توانید از آدرساین کتابخانه را می

o  سازیپیادهبرای Checkbox )ی مبتنی بر بایست از کتابخانهمی )گزینه موافقتjQuery  به نامiCheck ن استفاده نمایید. ای

 دریافت نمایید. http://icheck.fronteed.comتوانید از آدرس کتابخانه را می

o  شمارش معکوس در سمت راست صفحه  وسیلهبهمحدودیت زمانی وجود دارد این محدودیت زمانی  نامثبتبرای  کهاینبا توجه به

استفاده کنید. این  FlipClock.jsبه نام  jQueryبایست از کتابخانه مبتنی بر شود. برای نمایش شمارش معکوس مینشان داده می

توانید دهید میفرم را در وسط صفحه قرار می کهورتیدرص دریافت نمایید. http://flipclockjs.comتوانید از آدرس کتابخانه را می

زمان صفر شد کاربر  کهدرصورتیدر سمت راست صفحه قرار دهید.(  کهایناین شمارش معکوس را در بالای فرم قرار دهید )بجای 

 خواهد شد. غیرفعال نامثبتنخواهد داشت و دکمه  نامثبتامکان 

o در فرم کاراکتر غیر عددی  و همچنین شماره همراه های مربوط به سال و روز تولدجعبه متن تدبیری بیندیشید که کاربر نتواند در

 استفاده نماید.

o  دکمهRegister  این  ند،را انتخاب ک "پذیرممیرا  نامهتوافقمن شرایط "کاربر گزینه  کهدرصورتیاست.  غیرفعالدر حالت عادی

 شود.دکمه فعال می

o  پس از کلیک بر روی دکمهRegister در سمت فرم بایست میclient شود وارسی (validate)  و خطاهایی زیر در محل وقوع خطا

 نشان داده شود.

o ت پیام بایسکاربر فیلدی را خالی رها کرد می کهدرصورتیباید پر شود.  فیلدهادر این صفحه تمامی  - خالی گذاشتن فیلد

طای کاربر تغییر کرد پیام خ وسیلهبه یادشدهمقدار فیلد  کهدرصورتیخطایی در زیر فیلدی که خالی مانده است ظاهر شود. 

 است. شدهدادهای از این خطا در تصویر برای فیلد نام کاربری نشان نمونه شود.میمحو  شدهدادهنشان 

o د. در نشان داده شو کلمه عبوربایست در پایین فیلد تکرار خطای مربوط می – کلمه عبوربا تکرار  کلمه عبوربق عدم تطا

 محو شود. شدهدادهبایست پیام خطای نشان صورت تغییر مقدار این فیلد می

o  فیلد کلمه عبور نشان بایست در پایین خطای مربوط می .کاراکتر کمتر باشد 8نمایش خطا زمانی که طول کلمه عبور از

 محو شود. شدهدادهبایست پیام خطای نشان در صورت تغییر مقدار این فیلد می داده شود.

o  گ و کوچک کاراکترهای مجاز برای این فیلد تنها شامل حروف بزر – برای نام کاربری غیرمجازاستفاده از کاراکترهای

ایست بمیدر ورودی،  غیرمجازدر صورت وجود کاراکتر قدار این فیلد تغییر مپس از است.  _و  نقطه الفبای انگلیسی، ارقام،

 محو شود. شدهدادهپیام خطای نشان 

o فرمت شماره همراه  زیر فیلد شماره همراه پیام خطای مناسب چاپ شود. فرمت شماره همراه نامعتبر باشد کهدرصورتی

 است. 989359641253+به شکل  قبولقابل

o تمامی موارد در پر کردن فرم رعایت شده باشد پس از کلیک بر روی  کهدرصورتیRegister با  نامثبتپیام موفقیت بایست می

از آدرس  توانیدمیاین کتابخانه را  تصویر زیر ظاهر شود. صورتبه Sweet Alertاستفاده از کتابخانه 

thub.io/sweetalerthttp://t4t5.gi .دریافت نمایید 

http://flipclockjs.com/
http://t4t5.github.io/sweetalert


 

 
 

o البته نیازی به تغییر  سایت را طراحی ننمایید! شدهدادهخارج از قالب  وجههیچبه(theme مورداستفاده هایکتابخانه )نیست 

o نیست.به هر نحو منجر به رد شدن تمرین دو طرف خواهد شد. در این مورد خاص هیچ عذری پذیرفته  برداریکپی هرگونه 

o ًاجازه تغییر کتابخانه را ندارید.استفاده کنید.  الذکرفوق هایکتابخانهاز  منحصرا 

o با شرایط زیر ارسال فرمایید. 1189دی  1یکشنبه اید در تاریخ ی را که طراحی کردهتیساوب 

 .دیکن گذارینام ریز یپوشه پروژه را با الگو .1

pro1_ ییشماره دانشجو  

 باشد نام پوشه پروژه 123456 یینمونه اگر شماره دانشجو یبرا

pro1_123456 

 .بود خواهد

 (zipو  rar قبولهای قابلفرمت) .دییپوشه پروژه را فشرده نما .2

 .دیآپلود کن ریز سایتوبر د منحصراًرا  شدهفشرده لیاف .3

http://bayanbox.ir 

 باشد ریز صورتبه دیبا لیمی. موضوع ادیینما ارسال gtavasoli@znu.ac.ir لیمیدانلود را به ا نکلی .4

 شماره دانشجویی –مهندسی اینترنت  1پروژه 

 ...دیینخواهد شد. دقت فرما یاز موارد فوق نقض شود، پروژه شما بررس هرکدام: توجه

 

 موفق و پیروز باشید

 غلامحسین توسلی


