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Resumo: Este artigo mostrará um breve histórico sobre a Linguagem JAVA
SCRIPT, juntamente com suas características, aplicabilidade e paradigma.

Histórico 

A linguagem Java Script foi desenvlovida inicialmente pela Netscape, e
no início chamava-se Live Script,  mas no final  de 1995 a Sun adotou esta
linguagem, através de uma aliança com a Netscape passando a chamá-la de
Java Script.

A  partir  desta  aliança  o   Java  Script  se  desenhara  como  um  irmão
pequeno de Java, somente útil dentro das páginas web e muito mais fácil de
utilizar.

 A   linguagem de programação  Java Script   possibilita  a  criação  de
pequenos  detalhes  (programas)  dentro  de  uma  página  web,  e  também  de
programas maiores orientados a objetos.

Esta  é  uma  linguagem  de  script  que  incorporado  nos  tag's  Html,
permitindo incrementar a apresentação e interatividade das páginas Web.

  
Paradigma

O Java Script possue paradigma ImperativoOrientado a Objetos.

Diferenças entre Java e Java Script

Javascript  é  completamente  diferente  do  Java.  Mesmo  que  os  dois
sejam utilizados para criar páginas Web evoluídas e os dois usam o mesmo
termo “Java”,  estas duas ferramentas não possuem nenhuma relação,  Java
Script depende do HTML para rodar, já o Java é totalmente independente.

Java Script:

- Código integrado na página HTML.
- Código interpretado pelo browser no momento da execução.
- Códigos de programação simples mas para aplicações limitadas.
- Permite  acessar os objetos do browser.
- Confidencialidade do código é nulo (Código é visível por ser client side ).



Java:
- Modulo (applet) distinto da página HTML.
- O código é compilado antes da sua execução.
- Linguagem de programação muito mais complexa e mais poderosa.
- Não tem acesso aos objetos do browser.
- Segurança (Código compilado e é server side).

Características

Com Javascript  podemos criar efeitos especiais nas páginas e definir
interatividades  com o  usuário.  O navegador  do  cliente  é o  encarregado de
interpretar as instruções Javascript e executá-las para realizar estes efeitos e
interatividades, de modo que o maior recurso, e talvez o único, com que conta
esta linguagem é o próprio navegador. 

O código  de  Java Script  não  é  compilado,  e  deve  ser  colocado  em
código  fonte,  junto  com  os   comandos  da  linguagem  HTML.  Esta  é  uma
linguagem com muitas possibilidades, e permite a programação de pequenos
scripts.

Aplicabilidade

Java  Script  é  aplicado  para  criar  formulários  e  pequenos  efeitos  em
páginas  da  Web.  Esta  linguagem  interage  com  o  usuário,  e  permite  ao
programador  criar conteúdos dinâmicos e elementos da página que tenham
movimento, mudam de cor ou qualquer outro dinamismo. 

Exemplo de Programa em Java Script

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE> Exemplo com JavaScript </TITLE>
    <SCRIPT>
    <!--
      function valida()
      {
        if (regform.name.value == "")
        {
        alert("Voce deve fornecer seu nome");
        return;
        }
        else regform.submit();
      }
    //-->



    </SCRIPT>
  </HEAD>

  <BODY>
    <H1> Formulário de registro </H1>

    <HR>

    <FORM ACTION="mailto: jonis@faccat.br" METHOD="POST"
NAME="regform">

      Nome: <INPUT NAME="name"  TYPE="TEXT"  SIZE="20"
MAXLENGTH="40" VALUE="">
        <BR><BR>
      <INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="registrar" onClick="valida()">
    </FORM>
  </BODY>

</HTML>
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