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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

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "جناب آقاي ايمان احراري"كتابي كه در دست داريد با همت 
  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  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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 و تشکر  تقدیم

که زمان صرف شده برای این کتاب  "باران"تقدیم به همسر مهربانم و دخترکم 

 متعلق به آنها بود.

و با تشکر از تمامی معلمین و اساتید بزرگواری که تا آخر عمر در حکم یک شاگرد 

شارات خوب دیباگران که فرصت پدید آمدن قدردان زحماتشان هستم و همچنین انت

 این اثر را برای بنده فراهم نمودند.

 

 ایمان احراری
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 شگفتاریپ و مقدمه
 

 یسینو برنامه یها زبان مفهوم 

شامل  واست  یزبان رسم کی یسینو که زبان برنامهکرد،  فیتعر گونه نیبتوان ا دیرا شا یسینو برنامه یها زبان

 یها  زبان .کند دیرا تول نیکد ماش یاز خروج یرا دارد تا بتواند انواع مختلف نیا ییاست که توانا ها  از رشته یاهمجموع

 .شوند یاستفاده م ها تمیگورال یسازادهیپ یبرا وتریکامپ یسینو هستند و در برنامه یاهانینوع زبان را کی یسینو برنامه

 ها  رتهام نیترجذاب و نیاز بهتر یکی دیشا .هستند ها انهیرا یبرا ییها  شامل دستورالعمل ؛یسینو برنامه یها  اکثر زبان

 را یسینو برنامه یها  زبان .باشد یم 1یوتریکامپ یسینو و درآمد خوب، برنامه یشغل گاهیداشتن جا یبرا ،ین کنونهادر ج

 :میکن یم مرور هم با را ها یبنددسته نیا از یبرخ ادامه در که کنند، یم یبنددسته مختلف یها نگاه با

 نییپا سطح و باال سطح دسته دو به نیماش زبان به ای و باشد کینزد انسان زبان به نکهیتوجه به ا با -1

 .هستند کینزد نیبه زبان ماش نییسطح پا یها  ان انسان و زبانسطح باال به زب یها زبان که شود، یم میتقس

که زبان  شوند، یم میتقس 1یلریو کامپا 1یبه دو دسته مفسر زیاز نظر نحوه اجرا ن یسینو برنامه یها زبان -2

 کبارهی به یلریکامپا یها  و زبان شوند یآن به صورت خط به خط ترجمه و اجرا م یها است که کد یزبان یمفسر

تر کم یلریکامپا یها  نسبت به زبان یمفسر یها  زبان یسرعت اجرا نیبنابرا کنند؛ یرا ترجمه و اجرا م ها کل کد

 .است

 یها زبان :هستند دسته دو زین شوند، یم اجرا محل کدام در ها کد نکهیا نظر از یسینو برنامه یها زبان -3

 ستمیس در ای شوند یم اجرا سرور سمت در ها کد نکهیا به توجه با که نتیکال تسم یها  زبان ای و سرور سمت

 .گردند یم جدا هم از شوند، یم اجرا و پردازش کاربر

 با زبان  ییآشناjs 

 سمت و یمفسر باال، سطح زبان کی شود، یم گفته زین jsکه به اختصار به آن  1پتیاسکر جاوا یسینو برنامه زبان

از اسم  که هم همانگونهو  دیآ یبه کمک طراحان وب م Back-endو هم در  front-endهم در  که ،باشد یم نتیالک

که در حوزه  ،کرد قیتزر گریزبان د کی یالبهال در را آن که است ازین و باشد یم یپتیاسکر زبان کی داستیپآن 

شدن  یو تعامل ییایو باعث پو شود یم ریدرگ CSSو  HTML یها  زبان با زبان نیا معموالً تیو توسعه وبسا یطراح

 DHTML (Dynamic اصطالحاً ند،اه دیگرد یتعامل jsکه با کمک زبان  را HTML صفحات) گردد یصفحات وب م

HTML )ندیگو). 

                                                             
1. Computer Programming 

2. Interpreter 

3. Compiled 

4. JAVA SCRIPT 
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 با  ییآشناes6 

 ای ES6 آن به که ،داد ارائه یاستاندار نسخهخود  یالدیم 1311در سال  پتیجاوا اسکر یسینو برنامه محبوب زبان

EcmaScript6 اکما مخفف  .ودش یم گفتهEuropean Computer Manufacturers Association سازمان  ای

جمله از  .اشدب یم ECMA  شدهیاستانداردساز پتیاسکرنسخه جاوا پت،یاسکر است که اکما وتریکامپ ییاروپا دکنندگانیتول

 تر شیبشدن و تعامل  ترقانونمند و ییخوانا به وانت یم پتیاسکر جاوا تر یمیقد یهانسخهبه  نسبت 2 پتیرکاس اکما یایمزا

 .شوند بیزبان ترغ نیبه ا یتر شیبدهندگان است توسعهکه باعث شده برد نام مختلف یها ورکمیو فر ها با کتابخانه 

 هاکتابخانه مفهوم 

Library توسعه در تر شیب یراحت و یسادگ یبرا که اشدب یم (... و ها دمت ،ها )کالس ها کد از یا همجموع ،کتابخانه ای 

 نیچند ای کی یاز رو وانت یم ها گفت با استفاده از کتابخانه وانت یم ترساده عبارت به ؛ودش یم استفاده افزارنرم

 .نمود استفاده یراحت به آن از مختلف یهادر برنامه  ایکرد و در طول برنامه و  هیقالب ته کی اتیعمل

 ها ورکمیفر مفهوم 

Framework برد شیتر پیافزار را اصولمو توسعه نر یسیکدنو ها آن از استفاده با وانت یم که ،هستند یکار یها چارچوب ها، 

 نکهیا وجود با اما ؛انندد یم ها کتابخانه از یا هورک را مجموعمیاست که فر نیا ،وجود دارد ها فیاز تعر یکه در بعض یاشتباه

که در  ،اشدب یم افزارنرم توسعه و یسیکدنو یبرا یکار چارچوب ورکمیفر کرد دقت دیبا ؛اشدب یم درست زین برداشت نیا

 ریو سا ها کتابخانه ،ها ورکمیگفت فر وانت یم یو به عبارت ردیکتابخانه هم کمک بگ نیاز چند سینو برنامهآن ممکن است 

 یسینو برنامهبنده  نکهی)به علت ا انیجوهنر یتمام به آن یریادگی که یمفهوم .نندک یم یرهبر را افزارنرم توسعه یها ندیفرآ

رشته  نی( امیوگ یم جوهنر حوزه نیا در رتهام شیافزا و یریادگی عالقمندان به ،انمد یم هنر کی را تیساوب یطراح و

 یرو بر حتماً (یسینو برنامه چه ؛یطراح چه ؛یگذار)چه نشانه زبان کی یریادگی از پس کهاست  نیا ودش یم هیتوص

 ،Bootstrapمانند  ؛یمختلف یهاورکمیفر  css و htmlزبان  یبه طور مثال برا .کنند دایتسلط پ زیآن زبان ن ورک میفر

Tailwindcss  زبان  یبرا .وجود دارد ...وphp مانند  ؛یورکمیفرLaravel  یبرا .وجود دارد ...و Python مانند  ؛یمیفر

Django مانند  ؛ییهاورکمیهم فر پتیاسکر و اکما پتیجاوا اسکر یوجود دارد و براAngular، Vue،  React وجود  ... و

 وجود یا یطراح و یسینو برنامهو امروزه زبان  ردب یم ساختار مشخص جلو کی یتر و بر رویاصول اریرا بس ها که کار ،دارد

 .باشد نداشته وجود آن در یمطرح ورکمیفر که ،ندارد

 مفهوم spa 

Single Page Application صفحات، یتمام که ودش یم گفته ییها افزار نرمبه  یا هصفحتک یهاهمان برنامه ای 

کل صفحه و  Reloadافتد و از یصفحه اتفاق م کی( به ظاهر در تیوبسا) برنامه کیمختلف  یهاو بخش ها دادیرو

 ،شود انینما تر شیبشما  یکه برا میبزن ینمونه مثال یبرا میاگر بخواه .ودش یم یریجلوگ متعدد یها URL رییتغ

به  ازیکاربر بدون ن کیتکن نیدر ا .شدبا کار نیا یمثال برا نیترواضح دیشا Gmailدر  تیعضو ایصفحات ورود و 

 دکنندگانیبازد یهمان تجربه کاربر ای UXرفتن  امر باعث باال نیو ا درب یم لذت تیوبسامجدد صفحات از  یبارگذار



 13                                                                            پتیرجاوا اسک دیجد نسل         اول       فصل

 

 

 باز تر شیب یهاتیو انجام خالق راتییتغ جادیا یکار را برافرانت میدست ت یا هصفحتک یهابرنامه .خواهد شد تیسا

ورکمیفر .قرار خواهند داد ها APIساخت و توسعه  یتمرکز خود را بر رو تنها کاراندبک میت که ینحو به ،ذاردگ یم

توجه داشت که  دیاما با ؛نندک یم یسازادهیرا پ کیتکن نیا یبه خوب Reactو  Angular رینظ ؛پتیجاوا اسکر یها 

نقطه مثبت به نقطه ضعف  نیگردد تا ا یسازادهیپ تیوبسا یبه طرز سالم و کامل بر رو دیبا کیتکن نیاستفاده از ا

 .نگردد لیتبد ییهامحصول ن

 React ؟ستیچ 

React بهکه  ،اشدب یم بها  تیصدهزار ستاره در گاز  شیب با پتیجاوا اسکررطرفدار محبوب و پُ یها  کتابخانهاز  یکی 

 یو برا ستیچارچوب ن کیبر خالف انگوالر  React .ودش یم داده توسعه بوکسیف توسطپروژه متن باز  کیعنوان 

 نیبا استفاده از ا در حال حاضر و ودش یم استفاده ها تیوبسادر سمت فرانت  یشینما هیو ال یکاربر یهاساخت رابط

 یبرااستاندارد  دیوانت یم Reactبا استفاده از  .وندش یم داده توسعه ایدن سراسر در یادیز یهاتیوبسا یتکنولوژ

 .دیخود بردار یافزار نرم یها را در پروژه PWAحرکت به سمت  هیاول یها و قدم دیخود آماده کن یافزار نرممحصوالت 

React کی جادیبا ا DOM ساز هیدر شب ،در مرورگر اعمال شود نکهیالزم را قبل از ا راتییتغ یدر حافظه تمام یمجاز

 شیرایو و یروزرسان هب دارند، رییبه تغ ازینکه در صفحه  را یموارد هاتن که است نیا آن یخوب و ندک یم خود اعمال

باعث  زیکار ن نیکه ا ،آوردیبه عمل م زیپره یصفحات به صورت کل Reloadو  یروزرسان ه( و از بSPA) ندک یم

 ؛ییها  مؤلفه دیتوان یاست که م تیواقع نیا React یها  جنبه نیتر از مهم گرید یکی .لود صفحات خواهد شد شیافزا

 نیو همچن دیکن جادیا یو کارآمد رابط کاربر عیساخت سر یل استفاده مجدد براو قاب یسفارش HTMLمانند عناصر 

 .ندک یم ساده propsو  ها stateرا با استفاده از  ها داده تیریو مد رهینحوه ذخ

 Next.js 

Next.js که با  ،رور استشده توسط سو رندر کیاستات یهابرنامه یوزن برامحبوب و سبک ورک میفر کیReact 

 است و فرض چارچوبخارج از  یابیریو مس لیدرج استا یبرا ییها حلشامل راه ؛ورک میفر نیا .استساخته شده

 .دینک یم استفاده خودسرور  طیبه عنوان مح Node.jsند که از ک یم

 Gatsby 

در  دیبتوان تاهد د یم راامکان  نیابه شما که  ،است Reactبا  کیاستات یهاتیوبسا جادیا یراه برا نیبهتر یگتسب

شده رندرشیپ CSSو  HTML ابزار نیکه ا دیتوجه کن دیبا اما ؛دیاستفاده کن React یها از کامپوننتخود  یهاپروژه

 .دهدیم قرار یخروج در ،یزمان بارگذار نیترعیسر نیتضم یرا برا

 یهاورک میفرو  هاکتابخانه ریسا یرسبر js 

و  هاکتابخانه نیاست که در ب نیا ،حوزه دنبال آن هستند نیا انیکه هنرجو یسواالت نیتراز متداول یکی دیشا

یم ها آن قوت و ضعف نقاط یبررس به مختلف مقاالت در مدام و است بهتر هیبق از کیکدام  jsموجود  یهاورک میفر

در حال حاضر به علت  .بابت راحت کنم نیرا از ا التانیخ واهمخ یم شهیهم یبرا کباریو  یاما به طور کل ؛پردازند
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را به  یکیتواند یبه صورت صد در صد نم Vueو  Angular ،Reactزبان  نیا مطرح یتکنولوژ نوعهر سه  شرفتیپ

 را یتکنولوژسه  نیاز ا یکی ندهیآ ریمناسب و انتخاب مس یگذارهدف کیبا  دیبا تر شیبعنوان برنده اعالم کرد و 

میت رانیا زمانیدر کشور عز نکهیکتاب با توجه به ا نیاما در ا ؛دیینماانتخاب  ،دیکن دایپ تسلط آن یرو بر نکهیا یبرا

 ،ینصب یهابسته کم حجم ،JSX استفاده از نیند و همچنهست Reactدهنده به دنبال توسعه یادیز یها  و شرکت ها

SEO Friendly  ،با یکیو نزد ساده نتکسیسبودن  React Nativeکه ،میا هپرداخت ورک میفر نیا یبررس به 

 .دیباش یراض و مندبهره آن از کتاب انیپا در میدواریام

 Npm 

Npm از  یکل فیتعر کیابتدا  یگرید حیقبل از هر توض انمد یم الزم که ،اشدب یم سایجنود جریمن جیهمان پک ای

Node.js در طرف  وانت یم را یپتیجاوا اسکر یهابرنامه اس یاست که با استفاده از نودج نیبه شما ارائه دهم و آن ا

 یراحتبه  ،دیدار ازیکارتان ن یکه برارا  ییها ابزار دیتوان یم شما NPMکرد و در ادامه و با استفاده از  جراسرور ا

 .دیداشته باش اریرا در اخت ها  و آن دیکن تیریمد

 Package.json 

 یماتیکه داخل آن اطالعات و تنظ ،دیآ یوجود م هب  jsonبا فرمت  یلیدر داخل شاخه پروژه فا npmاز نصب  بعد

  .کند تیریپروژه شما را مد واندت یم npm ها با توجه به آن وجود دارد که

 بابل 

Bablejs پتیاسکررا به جاوا دیجد یهانسخه پتیاسکرکه جاوا ،است پتیاسکرجاوا لریکامپا کی ES5 لیتبد یمیقد 

 ینتکسیس یهایژگیتمام و Bablejs .را شوداج یتواند در هر مرورگرب تا هدد یم ما یها کد به را امکان نیاند و ک یم

 بتواند تا دارد را نیا ییتوانا یحت و ندک یم یبانیپشت ،استافزوده شده پتیجاوا اسکر دیجد یهانسخهکه به را 

 کند! لیتبد ها مرورگر یتمام یبرا فهم قابل پتیاسکر جاوا به زینرا  JSX اتدستور

مستندات  نیدتریاز جد https://babeljs.ioآن به آدرس  یرسم تیوبسابا رفتن به  دیوانت یم زیعز انیهنرجو شما

 .دیشو خبربا آن یها هیو اطالع یفن

 آموزش  یها ازینشیپReact 

به درک بهتر،  نکهیا یو شما برا ودش یم ادی React یها ازینشیبه عنوان پ ها نآ ازوجود دارد که  یموارد دامهدر ا

 :دیاموزیب را آن دیبا ،دیبرس Reactنسبت به  یترقیحال عم نیو در ع ترعیسر

 CSS  و HTML با هیاول ییآشنا -

 یسینو برنامهو  پتیاسکرجاوا هیاول دانش -

 DOM از هیاول درک -

 ES6 دیجد یهایژگیبا و ییشناآ -

https://babeljs.io/



