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  پدرام صنعتی



  

  
 آموزش زبان برنامه نویسی روبی : كتاب عنوان  

Ruby                              
                 

 م صنعتیپدرا:  مولف                    
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
نرگس مهربد :رویراستا  
 شبنم هاشم زاده:آراييصفحه    
اریوش فرسایید:طراح جلد   
 اول: نوبت چاپ  
 1400: تاريخ نشر  
 درج عقیق:چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  750000:قيمت  
 978-622- 218- 484- 1: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
        ٢٢٠٨٥١١١- ٦٦٤١٠٠٤٦تلفن: -۱۲۵۱پالك  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  .و علمی هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی
   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران

  دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. از طریق سایتهاي 

 -1372صنعتی،پدرام،:سرشناسه
آموزش زبان برنامه نویسی روبی پدیدآور: عنوان و نام 

Ruby مولف: پدرام صنعتی/ 
  ؛ویراستار: نرگس مهربد. 

 1400تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
  جدول. نمودار:مصور،ص 162مشخصات ظاهري:

 978-622-218-484-1شابک: 
 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

 روبی (زبان برنامه نویسی کامپیوتر):موضوع
  Ruby(computer program language)موضوع:
 برنامه نویسی شی گراموضوع:
  Object-orientd programming(computer science)موضوع:

 توسعه -موضوع:وبگاه ها
  Web site developmentموضوع: 

  QA 64/76رده بندي کنگره:
  117/005رده بندي دیویی:

 8665284شماره کتابشناسی ملی: 
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  مطالب فهرست
  

 یسینو برنامه بر يامقدمه      1 فصل

 10 _________________________________________________ یسینو برنامه بر يامقدمه

 10 __________________________________________________ ست؟یچ داده ساختمان

 11 ______________________________________________________ ها تمیالگور لیتحل

  12 ___________________________________________________ ست؟یچ یسینو برنامه
 

  ست؟یچ یروب      2 فصل

 13 ________________________________________________________ ست؟یچ یروب

 14 ______________________________________________________ یروب يها یژگیو

 16 _____________________________________________________یروب يها وركمیفر

 17 ______________________________________ یسینو برنامه يها زبان ریسا با یروب سهیمقا

  19 ___________________________________________ یروب زبان از متنوع يها يسازادهیپ
  
  

  یروب با یسینو برنامه      3فصل

 20 __________________________________ یروب زبان در »!Hello World« کیکالس مثال

 21 ___________________________________ مختلف يها زبان در »!Hello World« مثال

 22 _________________________________________________ یروب در حاتیتوض جادیا

 23 _____________________________________________ یروب در نتکسیس ای کد ساختار

 23 ____________________________________________________ یکنترل يکاراکترها

 26 ______________________________________________ ها داده انواع و ها ثابت رها،یمتغ

 26 ____________________________________________ یروب در رهایمتغ يگذارنام نیقوان

 27 ____________________________________________________________ ها ثابت

 28 ____________________________________________________ یروب در ها داده انواع
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 31 _____________________________________________________ رهایمتغ از استفاده 

 31 __________________________________ رهایمتغ یمقدارده و فیتعر نحوه يبرا یکل مثال

 32 ______________________________________________________ داده انواع لیتبد

 33 _____________________________________________________ عملگرها و عبارات

 40 _____________________________________ (2) يمبنا به (10) يمبنا لیتبد بر يمرور

  44 ________________________________________________________ عملگرها تقدم
  
 
  یروب در يریگمیتصم يساختارها       4 صلف

 46 ______________________________________________ چارتفلو و تمیالگور بر يمرور

 48 ___________________________________________________________ چارت  فلو

 49 _________________________________________________ يریگمیتصم يساختارها

  next _______________________________ 60 و break دستورات از استفاده با حلقه از خروج
  
 
  متد       5 فصل 

 61 ______________________________________________________________ متد

 62 _________________________________________________________ متد ساختار

 62 ______________________________________________________________ تابع

 63 ______________________________________________________ پارامتر و آرگومان

 64 _________________________________________________________ یبرگشت متد

 67 ________________________________________________ يدیکل کلمه يها آرگومان

 68 _____________________________________________________ ریمتغ يها آرگومان

 69 ________________________________________________________ ریمتغ محدوده

 71 ___________________________________________________________ بازگشت

 73 ____________________________________________________ نشدهفیتعر يمتدها

  74 ______________________________________________________ المبدا يها عبارت
 74 ______________________________________________________ کدها يبندبالك

  76 _______________________________________________ بالك کی به آرگومان انتقال
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 ـهیآرا      6فصل

 86 ______________________________________________________________ هیآرا

 88 ______________________________________________ بالك از استفاده با هیآرا جادیا

 while _______________________________ 88 حلقه از استفاده با ها هیآرا ریمقاد به یدسترس

 89 ____________________________________________________ هیآرا به رشته لیتبد

 90 _______________________________________ هیآرا در مقدار کی سیاند آوردن دست به

 93 ______________________________________________________ هیآرا يسازمرتب

 93 _____________________________________________________ هیآرا يسازمعکوس

 94 ____________________________________________________ يچندبعد يها هیآرا

 96 ______________________________________________________________ هش

  100 _____________________________________________________________ نماد
  
 

 ها بازه      7فصل

  101 ____________________________________________________________ ها بازه
  
  

 ساعت و خیتار      8 فصل

 106 _________________________________________________ یروب در ساعت و خیتار

  108 _____________________________________ ساعت و خیتار يبندقالب يها دستورالعمل
  
  
 

 يرکتوریدا و لیفا با ارک      9 فصل

 111 _________________________________________________ يرکتوریدا و لیفا با کار

 113 __________________________________________ یداخل يها يرکتوریدا يوجوجست

 114 ____________________________________________________ يرکتوریدا انیجر

 ARGF _______________________________________________________ 118 ثابت



   موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران                         آموزش زبان برنامه نویسی روبی           6

  IO _________________________________________________________ 122 کالس
 

 استثنائات و خطاها تیریمد     10  فصل

 126 ______________________________________________ استثنائات و خطاها تیریمد

 128 __________________________________________________ استثناء اءیاش يمتدها

  130 ___________________________________________ نوع اساس بر استثناء به یدگیرس
  

 یروب در ییءگرایش میمفاه     11 فصل

 137 _______________________________________________یروب در ییءگرایش میمفاه

 138 _______________________________________________ ییءگرایش در هیپا میمفاه

  138 ____________________________________________________ ییءگرایش میمفاه
 

 یاضیر ماژول      12 فصل

  Math _______________________________________________________ 147 ماژول
  
 

  يکاربرد يها مثال مجموعه        13 فصل

 152 ___________________________________________________ ست؟یچ کد سورس

  153 __________________________________________ یروب زبان يبرا يکاربرد يها مثال
 

 یانیپا سخن

 160 ________________________________________ ست؟یچ یسینو برنامه در کردن باگید

 162 ______________________________________________________ سینو برنامه روز

  
  
  
  
  
  



  
  

  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

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

  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 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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مؤلف مقدمه  
 

  به نام خداوند شفیع و صبور       خداوند دانش و خداوند نور
 
که از  ییها است. دستگاه بودهکنون  تا بشر دیمف اریبس و سودمند اختراعات از یکی وتریشک کامپ یب

با توسعه  وتریکامپ .کنند تر از انسان عمل می عیسر اریبس کارها یلحاظ سرعت عمل و قدرت انجام برخ
در  یاساس يها علت از یکیبشر  ازین .کاربرد داردها  نهیزم اکثر در باًیاست و تقر روز شده به يفناور

داشته  يادهیچیو پ یطوالن خچهیصنعت تار نیا .است بوده يافزار به شکل امروز نرم صنعت شرفتیپ
  .است دهید خود به خیتار طول در يادینظران و دانشمندان ز صاحب و

 تمیالگور کیتوان  ها می ه توسط آنـک ،هستند يدستورمدار یزبان يساختارها ینویس برنامه هاي  زبان
 مشاغل يامروز يایدن در .نمود فیتوص وتریکامپ ياجرا يبرا يدستور يها ساختار لهیه وسبـ را

 نویسی برنامه يایدن .است خورده گره اطالعات يفناور و يوتریکامپ يها ستمیس حوزه با ياریبس
  . دارد را مند نظام و قیدق و خوب يزیر برنامه ییتوانا یصنعت و شغل هر يکه برا است یکیتکن

عجله و  .داشنب می وتریکامپ به ها انسان تفکرات ياجرا و انتقال يبرا ییابزارها نویسی برنامه يها زبان
که به  آنچه اما ؛است یعیطب يامر ینویس زبان برنامه کی يریکارگ به و يریادگی شروع يبرا جانیه

 يریادگیدر  .است يا هیبه صورت پا ینویس برنامه يریفراگ ،شود اصل شناخته می کیعنوان 
که ما در  ،هستند ییها آن موانع نیتر بزرگ ،دیباش داشته خاطر بهو  دیهرگز عجله نکن ینویس برنامه

   .است ییتوانا از تر مهم اریبس نگرش تیموفق يبراو  میکن می جادیذهن خود ا
pedramsanatii@gmail.com      
 

                 یصنعت پدرام                                                                                             
  1400 زییپـا               
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God’s Plan is always more beautiful 
 than our desires 
 
 

 
 

هاي ماست  نقشه خداوند، همواره زیباتر از خواسته  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


