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1. Bài (chương, mục): Giới thiệu về môi trường WEB
2. Thời lượng: Giáo viên giảng: 3 tiết

3. Mục đích, yêu cầu: Giúp cho sinh viên nắm bắt về các khái niệm cơ bản
trong môi trường Web, cấu trúc trung của một trang HTML.

4. Nội dung: Giới thiệu sinh viên về Client Script - JavaScript
a) Nội dung chi tiết

Giới thiệu về Client Script và JavaScript

- Mục đích

 JavaScript cung cấp cho người thiết kế trang HTML một công cụ lập trình với cú pháp đơn giản.

 JavaScript có thể tương tác với các sự kiện

 JavaScript có thể đọc hoặc thay đổi nội dung của các phần tử HTML

 JavaScript có thể sử dụng để kiểm tra sự hợp lệ của dữ liệu

 JavaScript có thể được sử dụng để phát hiện các browser => có thể load các trang dành riêng

cho các browser này.

 JavaScript có thể sử dụng để tạo các cookies ( dự trữ và lấy thông tin trên các visitor’s computer)

1.1.1 -Các phương thức (Methods) trong CLIENT JAVASCRIPT

1.1.2 - Cách khai báo và sử dụng biến trong  JAVASCRIPT

o Khai báo biến



 Sử dụng từ khóa var trước tên biến, biến có thể khởi tạo giá trị trong khi khai báo hay khi sử

dụng mới khai báo trong chương trình.

 Ví dụ :

 var i=0;

 var j=0; str=”Hello”;

 var x,y;

 i++;

 i=i+1;

o Các toán tử trong JavaScript

Cộng +

Gán giá trị =

AND &

NOT ~

OR |

XOR ^

Chia /

So sánh bằng ==

S/s lớn hơn >

S/s lớn hơn hoặc bằng >=

Giảm 1 đơn vị --

Tăng 1 đơn vị ++

So sánh không bằng !=

S/s nhỏ hơn <

S/s nhỏ hơn hoặc bằng <=

AND &&

NOT !

OR ||

Chia lấy phần dư %

Nhân *

Tạo object mới new

Trừ -



1.1.3 - Cấu trúc lệnh điều khiển trong JAVASCRIPT

A. Phát biểu if
 Thực hiện 1 nhóm lệnh có điều kiện, phục thuộc vào giá trị của 1 biểu thức.

 Cú pháp

if (condition)
statement1

[else
statement2]

 Diễn giải:

condition Là biểu thức boolean. Nếu condition là null hoặc undefined , condition được gán là
false.

statement1 Nhóm lệnh được thực hiện nếu condition = true. statement2 Nhóm lệnh được thực
hiện nếu condition = false.

B. Phát biểu while
Thực hiện đoạn lệnh lặp lại cho đến trong khi điều kiện chỉ định = false.

 Cú pháp

while (expression)
statement

 Diễn giải:

expression Biểu thức Boolean kiểm tra trước mỗi khi thực hiện đoạn lệnh. Nếu expression =
true, vòng lặp được thực hiện. Nếu expression = false, vòng lặp dừng.

statement Nhóm lệnh được thực hiện nếu expression = true.

C. Phát biểu for
Thực hiện 1 khối lệnh trong khi điều kiện kiểm tra còn đúng(=true).

 Cú pháp

for (initialization; test; increment)
statement

 Diễn giải:

initialization Là 1 biểu thức. Biểu thức này chỉ chạy 1 lần trước khi vòng lặp được thực hiện. test Là biểu
thức Boolean. Nếu test= true, statement được thực hiện. Nếu test= false, vòng lặp sẽ dừng. increment



Là biểu thức. Biểu thức increment được thực hiện ở cuối mỗi vòng lặp. statement Ðoạn lệnhđược thực
hiện khi test = true.

D. Phát biểu Switch…case

Thực hiện 1 hoặc nhiều lệnh khi giá trị biểu thức chỉ định trùng với 1 nhãn.

 Cú pháp

switch (expression) {

case label :

statementlist

case label :

statementlist

...

default :

statementlist

}

Diễn giải expression Biểu thức được tính toán so sánh với các nhãn. label Là định danh trùng

với expression. Nếu label === expression, thì thực hiện statementlist sau dấu : , và tiếp tục

đến khi gặp lệnh break( lệnh break có hay không là tùy ý) hoặc cuối lệnh switch.

statementlist 1 hoặc nhiều lệnh.

Các câu lệnh khác

1.1.4 Hàm trong JavaScript
 Hàm là một khối lệnh thực hiện công việc nào đó và được thực hiện khi hàm được gọi.

 Có thể gọi hàm tại bất cứ vị trí nào trên trang (hoặc sự kiện từ trang khác nếu hàm được đặt
trong file bên ngoài .js).

 Cách gọi hàm:

[return] tên_hàm([ds_tham_số])

1.1.5 Các sự kiện
 OnClick: Khi người dùng nhấn chuột trên thẻ

 OnSubmit: Khi người dùng submit một form

 OnReset: Khi người dùng reset một form

 OnActive: Khi form hoạt động



 OnLoad: Khi form nạp lên trình duyệt

 OnUnload: Khi form đóng lại

 OnMousemove: Khi chuột di chuyển vào thẻ

 OnMouseout: Khi chuột di chuyển ra khỏi thẻ

 OnMouseover: Khi chuột di chuyển trên thẻ

 Onkeypress: Khi bấm phím trên thẻ

Onblur: Khi con trỏ di chuyển ra khỏi thẻ

1.1.6 Các phương thức
 alert (str):Xuất hiện hộp thoại với nội dung là chuỗi

 confirm(str):Xuất hiện hộp thoại chứa nội dung cần được xác nhận với nút OK và Cancel

 Prompt(str,default):Xuất hiện hộp thoại với nội dung là chuỗi str, giá trị mệnh đề default cho
phép người dùng nhập vào giá trị

 f.Submit():Submit một form có tên là f

 f.Reset():Reset một form có tên là f

 f.focus():Đặt control vào đối tượng có tên là f

s.toString():Chuyển giá trị của đối tượng sang dạng chuỗi

b) Nội dung thảo luận
c) Nội dung tự học:

Nghiên cứu các hàm trong Javascript. Tương tác giữa Javascript và
HTML

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng)
Xây dựng trang web sử dụng Javascript mô phỏng hoạt động của máy
tính điện tử

5. Tài liệu tham khảo
− ASP.NET Web Developer’s Guide, Adrian Turtschi, DotThatCom.com,

Jason Werry, Greg Hack,  Joseph Albahari, Tec Saurabh Nandu,  Wei
Meng Lee Series

− Pro ASP.NET 3.5  in C# 2008, Matthew MacDonald and Mario Szpuszta
− Beginning ASP.NET 2.0, Chris Hart, John Kauffman



6. Câu hỏi ôn tập
1. Nêu nguyên tắc làm việc của các cấu trúc điều khiển


