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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﺷﺮ

ﻂ ﯽ ا رات ﺆ ﻪ ﯽ ﺮی د ﺒﺎ ان ان ﺘﺎب ﯽ ﺑﺎ ﺖ ﻋﺎ ﯽ ا ﺖ ﻮا ﺪ
ﻮا ﻪ ی روز ﺟﺎ ﻪ ﯽ و ﻋﻠ ﯽ ﻮر را ﺪ ا ﮑﺎن ﭘﻮ ﺶ د ﺪ.
ﺘﺎب د ﺒﺎ ان ان،ﯾﮏ ﺖ ﺪﯾﺪ ﻐ ﯽ وﻋﻠ ﯽ
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت
اﺳﺎﺳﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن،
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده
ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ "ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮي" اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﻤﻜﺎران
ﻣﺎ در ﻧﺸﺮ دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻣﺸﻮق و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺪم ﺑﺮدارﻳﻢ.ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم ﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﺒﺎﮔﺮان
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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تقدیم به
پدر و مادر عزیز و مهربانم
که در سختیها و دشواریهای زندگی همواره یاوری دلسوز و فداکار
و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بودهاند.
تقدیم به همسرم
که در سایه همیاری و همدلی او این کتاب را به پایان رساندم.
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مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

برنامهنویسی کاربردی با کاتلین Kotlin

مقدمه
در سالهای بسیاری که به امر تدریس ،به ویژه تدریس اندروید در مجتمع فنی تهران مشغغول بغودهام  ،سغواالت
دانشجویان و تجربهی برخورد با فراگیران این رشته مرا به فکر واداشت که چگونه مغیتغوان برنامغهنویسغی را در
حالت کلی و عام به همگان آموخت ،به نحوی که دانشجویان احساس خستگی و دلزدگی در میانهی راه یغادگیری
نداشته باشند.
به شخصه اعتقاد دارم فردی که میتواند صحبت کند ،بنویسد ،فکر کند ،تجزیغه و تحلیغل کنغد و بغه طغور کلغی
زندگی کند ،میتواند برنامه نویسی را یاد بگیرد .یادگیری برنامهنویسی برخالف چیزی که شاید اغلب افغراد تصغور
کنند به هیچ وجه سخت و طاقت فرسا نیست ولی نیاز به چراغ راه و استفاده از مسیر درست دارد.
خیلی از دانشجویان به دنبال یافتن بهترین زبان برنامهنویسی هستند ،همانطور که در فصل های بعدی کتغاب بغا
آن آشنا خواهیم شد ،بهترین زبان برنامهنویسی وجود ندارد .شما با توجه به راهی که در آن قدم مغیگذاریغد بایغد
زبان خود را انتخاب کنید ،مسیر درست را بیابید و تا هنگامی که به یک برنامهنویس خوب تبدیل شغوید در آن راه
تمرین و استقامت کافی به خرج دهید.
افراد بسیاری را میشناسم که بدون توجه به اصول و فرهنگ برنامهنویسی ،شروع به کدزنی میکنند ،این افراد بغا
دریافت حسی خوب و البته اعتماد به نفسی کاذب حاصل از شروع برنامهنویسی در محیط مورد عالقه ،بغا اسغتفاده
از کپی کردن از کدهای دیگران و سرچهای بیهدف مدتی به جلو حرکت میکنند ولی هنگغامی کغه ایغن افغراد
اقدام به ورود به مراحل باالتر و کمی پیچیدهتر میکنند ،در این زمان متوجه خواهند شد که مباحغ بغیا از حغد
برای آنها سخت و غیرقابل درک است و بعد از احساس سرخوردگی از تمام مسیری که طی کردهانغد ،اسغتعداد و
توانایی خود را زیر سوال برده و سپس تمامی زبانهای برنامهنویسی را بغه مشغکل بغودن و سغخت بغودن مغتهم
میکنند.
بعد از مواجههی فراوان با موارد مشابه ،تصمیم گرفتم کتابی نوشته و در آن آموزش اصولی برنامهنویسغی را بیغان
کنم .در همین راستا اولین کتاب خود را در این حوزه با موضوع برنامهنویسی اندروید با زبغان جغاوا منتشغر کغردم.
تمام هدفی که در این کتابها دنبال شده بیان این موضوع است که بغرای یغادگیری برنامغهنویسغی نیغازی بغه
تحصیالت دانشگاهی مرتبط ،مانند رشتهی کامپیوتر ،نیازی به داشتن توانغایی حغل مسغائل سغخت و پیچیغدهی
ریاضیات ،معادالت دیفرانسیل و  ...نیست.
در هنگامی که هدف یادگیری برنامهنویسی اندروید باشد ،مفاهیم زبان پایه اهمیت به سزایی پیدا میکند .به دلیل
آن که اندروید یک سیستم عامل است و زبان نیست و برای نوشتن اپلیکیشن اندرویدی نیاز به یغک زبغان ماننغد
جاوا ،کاتلین و  ...داریم  .در این جا نیز به هیچ وجه نیاز نیست به تمامی مفاهیم موجود در زبان پایه مسلط باشید و
آنها را یاد بگیرید .تنها کافیست مطالب مقدماتی را فراگرفته و سپس با توجه به نیاز و پغروژهی خغود مطالغب را
قدم به قدم جلو ببرید و آنها را فرابگیرید .با اتکا به این روش میتوانید به همراه هر مبح ساده و یا پیشرفتهای
که در کتاب مطرح میشود یک یا چند مثال و پروژه را انجام داده و هر بار که نیاز بغود بغه راحتغی مطالغب را بغه
همراه پروژه انجام شده به خاطر بیاورید.
دقت داشته باشید که برای انجام شدن این مهم و یادگیری تمامی اصول ،مثالها و تمرینها را قدم به قدم و تک
به تک انجام دهید تا بتوانید پس از به پایان رساندن این کتاب آمادهی یادگیری مباح پیشرفتهتر برنامغهنویسغی
اندروید با زبان کاتلین باشید.

