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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

همكاران تالش  است كه با "عرفان محمدجعفري مهندس آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما 

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 

برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم
تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 

  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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     مقدمه 
ام ، سغواالت  ، به ویژه تدریس اندروید در مجتمع فنی تهران مشغغول بغوده  های بسیاری که به امر تدریسدر سال

ر نویسغی را د تغوان برنامغه  این رشته مرا به فکر واداشت که چگونه مغی  فراگیرانی برخورد با و تجربهدانشجویان 
ی راه یغادگیری  ، به نحوی که دانشجویان احساس خستگی و دلزدگی در میانهموختحالت کلی و عام به همگان آ

 . نداشته باشند

کلغی  ل کنغد و بغه طغور    تحلیغ و ، تجزیغه  ، فکر کند، بنویسدتواند صحبت کندبه شخصه اعتقاد دارم فردی که می
نویسی برخالف چیزی که شاید اغلب افغراد تصغور   برنامهیادگیری . تواند برنامه نویسی را یاد بگیرد، میزندگی کند

 چراغ راه و استفاده از مسیر درست دارد. کنند به هیچ وجه سخت و طاقت فرسا نیست ولی نیاز به 

بغا  ، همانطور که در فصل های بعدی کتغاب  هستندنویسی ن برنامهخیلی از دانشجویان به دنبال یافتن بهترین زبا
بایغد  گذاریغد  قدم مغی . شما با توجه به راهی که در آن نویسی وجود ندارد، بهترین زبان برنامها خواهیم شدآشنآن 

در آن راه   دنویس خوب تبدیل شغوی ، مسیر درست را بیابید و تا هنگامی که به یک برنامهزبان خود را انتخاب کنید

 تمرین و استقامت کافی به خرج دهید.

، این افراد بغا  کنندکدزنی می ، شروع بهنویسیجه به اصول و فرهنگ برنامهشناسم که بدون توافراد بسیاری را می
، بغا اسغتفاده   نویسی در محیط مورد عالقهو البته اعتماد به نفسی کاذب حاصل از شروع برنامهحسی خوب  دریافت
ایغن افغراد   کنند ولی هنگغامی کغه   هدف مدتی به جلو حرکت میهای بیهای دیگران و سرچردن از کداز کپی ک

واهند شد که مباحغ  بغیا از حغد    ، در این زمان متوجه خکنندتر میاقدام به ورود به مراحل باالتر و کمی پیچیده
انغد، اسغتعداد و    و بعد از احساس سرخوردگی از تمام مسیری که طی کردهها سخت و غیرقابل درک است برای آن

            مغتهم و سغخت بغودن    نویسی را بغه مشغکل بغودن   های برنامهتوانایی خود را زیر سوال برده و سپس تمامی زبان

 کنند.می

بیغان  نویسغی را  وزش اصولی برنامهدر آن آم و نوشته، تصمیم گرفتم کتابی موارد مشابهی فراوان با مواجههبعد از 
. نویسی اندروید با زبغان جغاوا منتشغر کغردم    حوزه با موضوع برنامه این ولین کتاب خود را دردر همین راستا ا. کنم

 بغه نویسغی نیغازی   ی برنامغه است که بغرای یغادگیر  موضوع این  شده بیان ها دنبال تمام هدفی که در این کتاب
ی حغل مسغائل سغخت و پیچیغده    نیازی به داشتن توانغایی   ، ی کامپیوتررشته مانند، تحصیالت دانشگاهی مرتبط

 . نیست ، معادالت دیفرانسیل و ...ریاضیات

. به دلیل کند، مفاهیم زبان پایه اهمیت به سزایی پیدا مینویسی اندروید باشددر هنگامی که هدف یادگیری برنامه
ز به یغک زبغان ماننغد    ویدی نیاآن که اندروید یک سیستم عامل است و زبان نیست و برای نوشتن اپلیکیشن اندر

. در این جا نیز به هیچ وجه نیاز نیست به تمامی مفاهیم موجود در زبان پایه مسلط باشید و ، کاتلین و ... داریمجاوا
ی خغود مطالغب را   مطالب مقدماتی را فراگرفته و سپس با توجه به نیاز و پغروژه  . تنها کافیستها را یاد بگیریدآن

ای توانید به همراه هر مبح  ساده و یا پیشرفته. با اتکا به این روش میها را فرابگیریدقدم به قدم جلو ببرید و آن
نیاز بغود بغه راحتغی مطالغب را بغه      شود یک یا چند مثال و پروژه را انجام داده و هر بار که که در کتاب مطرح می

 همراه پروژه انجام شده به خاطر بیاورید.

ها را قدم به قدم و تک ها و تمرینمثال، دن این مهم و یادگیری تمامی اصولدقت داشته باشید که برای انجام ش
نویسغی  تر برنامغه رفتهی یادگیری مباح  پیشبه تک انجام دهید تا بتوانید پس از به پایان رساندن این کتاب آماده

  اندروید با زبان کاتلین باشید.




