
Aplicatii JavaScrip cu prelucrarea unor date        

Inserarea scripturilor JS 

 

Dacă scriptul este inclus în secţiunea body, el va fi executat cât timp se încarcă pagina. Dacă 

scriptul este inclus în secţiunea head, el va fi executat numai când este apelat. 

 

Scripturi în <head> 

Scripturile care trebuie executate când sunt apelate sau când are loc un eveniment, trebuie scrise 

în secţiunea head. În acest fel, scriptul va fi sigur încărcat înainte de a fi utilizat. 

 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

function message() 

{ 

alert("Aceasta caseta de alertare este apelata si afisata cand are loc evenimentul onload"); 

} 

</script> 

</head> 

<body onload="message()"> 

<h3>Casetele de alertare</h3> <hr/> 

</body> 

</html> 

 

Scripturi în <body> 

Scripturile care trebuie executate când pagina se încarcă trebuie scrise în secţiunea body şi vor 

genera conţinutul paginii: 

 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

<h3>Afisarea textului cu JavaScript</h3> <hr/> 

<script type="text/javascript"> 

document.write("Acest mesaj este scris cu JavaScript"); 

</script> 

</body> 

</html> 

 

Scripturi în <head> şi <body> 

Puteţi include un număr nelimitat de scripturi JS în document, deci puteţi avea scripturi şi în 

head şi în body: 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

.... 

</script> 

</head> 



<body> 

<script type="text/javascript"> 

.... 

</script> 

</body> 

Folosirea unui script extern 

Dacă doriţi să utilizaţi acelaşi script în mai multe pagini web fără a rescrie codul, trebuie să 

scrieţi scriptul JS într-un fişier extern. Fişierul trebuie să aibă extensia .js şi nu poate conţine 

tagul <script>. Pentru a utiliza fişierul extern, trebuie sa il includeţi în atributul src al tagului 

<script>: 

 

<html> 

<head> 

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

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 
 

Instrucţiuni JavaScript 

Instrucţiunile condiţionale 

Adesea, când scrieţi cod JS, trebuie să realizaţi operaţii diferite în funcţie de decizii diferite. 

Pentru a realiza acest lucru, folosiţi în cod instrucţiunile condiţionale. 

În JavaScript există următoarele instrucţiuni condiţionale: 

if, if...else, switch  

Exemplu 

Link-ul din exemplul următor va deschide Google sau Yahoo. 

<html> 
<body> 
<h3>Scriptul afiseaza in mod aleator unul din doua 
link-uri, folosind if..else</h3> <hr/> 
<script type="text/javascript"> 
var r=Math.random(); 
if (r>0.5) 
{ 
document.write("<a href='http://www.google.com'>Google!</a>"); 
} 
else 
{ 
document.write("<a href='http://www.yahoo.com’>Yahoo!</a>"); 
} 



</script> 
</body> 
</html> 

 

Instrucţiuni repetitive 

Instrucţiunile repetitive sunt utilizate pentru a executa o secvenţă de cod în mod repetat. În JS 

sunt două tipuri diferite de instrucţiuni repetitive: 

for  

while si do … while  

Instrucţiunea for...in 

Această instrucţiune este utilizată pentru a parcurge elementele unui tablou sau a enumera 

proprietăţile unui obiect. 

Sintaxă: 

for (variabila in obiect) 

{ 

cod ce trebuie executat 

} 

Obs: Codul din corpul instrucţiunii este executat câte o dată pentru fiecare element din tablou sau 

proprietate. 

Obs: Argumentul variabila poate fi o variabilă, un element de tablou sau o proprietate a unui 

obiect. 

 

Exemplu 

Instrucţiunea for..in este utilizată pentru a parcurge elementele unui tablou: 

<html> 
<body> 
<h3>Parcurgerea elementelor unui tablou cu instructiunea for..in</h3> <hr/> 
<script type="text/javascript"> 
var x; 
var pets = new Array(); 
pets[0] = "Pisica"; 
pets[1] = "Caine"; 
pets[2] = "Papagal"; 
pets[3] = "Hamster"; 



document.write("Valorile memorate in tablou sunt:"+"<br/>"); 
for (x in pets) 
{ 
document.write(pets[x] + "<br />"); 
} 
</script> 
</body> 
</html> 

 

 

Definirea unei funcţii 

Sintaxă: 

function nume_functie(var1,var2,...,varX) 

{ 

codul functiei 

} 

Parametrii var1, var2, etc. sunt variabile sau valori transmise funcţiei. Acoladele marchează 

începutul şi sfârşitul corpului funcţiei. 

Exemplu: 

<html> 
<head> 
<script type="text/javascript"> 
function afiseaza_mesaj() 
{ 
alert("Bine ati venit!"); 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<h3>La apasarea butonului este apelata o functie JS care afiseaza caseta alert</h3> <hr/> 
<form> 
<input type="button" value="Apasati!" onclick="afiseaza_mesaj()" /> 
</form> 
</body> 
</html> 

 

Casete popup 

JavaScript are trei tipuri de casete popup: caseta Alert, caseta Confirm şi caseta Prompt. 



Caseta Alert 

O casetă de alertă se utilizează atunci doriţi să fiţi siguri că o anumită informaţie ajunge în 

atenţia utilizatorului. Când o casetă de alertă este afişată, utilizatorul va trebui să acţioneze 

butonul "OK" pentru a putea continua. 

Sintaxă: 

alert("...un text...."); 

Exemplu: 

<html> 
<head> 
<script type="text/javascript"> 
function afiseaza_alert() 
{ 
alert("Sunt o caseta de alertare!"); 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<h3>La apasarea butonului va fi apelata o functie care afiseaza caseta alert</h3> <hr/> 
<input type="button" onclick="afiseaza_alert()" value="Apasa" /> 
</body> 
</html> 
 

Caseta Confirm 

O casetă de confirmare se utilizează atunci când doriţi ca utilizatorul să verifice sau să accepte 

ceva. Când caseta de confirmare este afişată, utilizatorul va trebui să acţioneze butonul "OK" sau 

butonul "Cancel" pentru a putea continua. Dacă utilizatorul acţionează butonul "OK", caseta 

returnează valoarea true, dacă acţionează butonul "Cancel", caseta returnează valoarea false. 

 

Sintaxă: 

confirm("....un text...."); 

 

Exemplu: 

<html> 
<head> 
<script type="text/javascript"> 
function afiseaza_confirm() 
{ 
var r=confirm("Apasati un buton"); 



if (r==true) 
{ 
document.write("Ati apasat butonul OK!"); 
} 
else 
{ 
document.write("Ati apasat butonul Cancel!"); 
} 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<h3>La apasarea butonului va fi apelata o functie care afiseaza caseta confirm si verifica ce buton ati 
apasat</h3> <hr/> 
<input type="button" onclick="afiseaza_confirm()" value="Apasa" /> 
</body> 
</html> 

 

Caseta Prompt 

Această casetă se utilizează atunci când doriţi ca utilizatorul să introducă o anumită valoare 

înainte de a accesa pagina. Când caseta prompt este afişată, utilizatorul va trebui să acţioneze 

butonul "OK" sau butonul "Cancel" pentru a putea continua după ce introduce valoarea 

solicitată. Dacă utilizatorul acţionează butonul "OK", caseta returnează valoarea true, dacă 

acţionează butonul "Cancel", caseta returnează valoarea false. 

 

Sintaxă: 

prompt("....un text....","valoare_implicita"); 

 

Exemplu: 

<html> 
<head> 
<script type="text/javascript"> 
function afiseaza_prompt() 
{ 
var name=prompt("Va rog sa va introduceti numele",""); 
if (name!=null && name!="") 
{ 
document.write("Buna ziua " + name + "! Ce mai faci?"); 
} 
} 
</script> 
</head> 



<body> 
<h3>La apasarea butonului va fi apelata o functie care afiseaza caseta prompt</h3> <hr/> 
<input type="button" onclick="afiseaza_prompt()" value="Apasa" /> 
</body> 
</html> 

 

Obs. Dacă doriţi ca textul dintr-o casetă să fie afişat pe mai multe linii, trebuie procedat ca în 

exemplul următor: 

<html> 
<head> 
<script type="text/javascript"> 
function afiseaza_alert() 
{ 
alert("Buna! Asa se adauga" + '\n' + "o intrerupere de linie" + '\n' + "intr-o caseta de alertare!"); 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<h3>Caseta alert cu textul scris pe mai multe linii</h3> <hr/> 
<input type="button" onclick="afiseaza_alert()" 
value="Apasa" /> 
</body> 
</html> 
 

Tema 

1. Verificati exemplele de mai sus. 

2. Afisati numerele 1, 2, …, 100 impreuna cu patratul lor. 

3. Cititi un numar natural n folosind caseta Prompt si apoi afisati numerele prime <=n. 

4. Cititi un numar natural n folosind caseta Prompt si apoi afisati divizorii lui n. 

 

 

 


