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 توجه 

صل زحمات  ضر حا صر مهندسکتاب حا شد.  م فرشاتحا نا می با
)مدیریت حقوق دیجیتال(  DRMفایل کتاب حاوی اطالعات 

استتتت. و تی برای او یا باا فایل اا باز می کنیدد کد شتتتناستتتایی 
ستتیمتتتا شتتما شدیره شتتده و زمانی ه  IPکتاب به همراه آداس 

 روا انتشااات ترجمک انتقال می یابد.آنالیا شویدد به س

دواهشتتمند استتت به حقوق مترجماگ و  روه فنی ترجمک احترام 
دوگ مجوز فایل کتاب اجتناب نمایید. شتتما با  ذاشتتته و از توزیب ب

یل  فا عات  که اطال ید  قت نموده ا تاب مواف ید و دانلود ایا ک در
DRM صوات محر شااات ترجمک انتقال یابد و دا  سروا انت ز به 

شتتدگ نقح حقوق صتتاحر اکرد کلیه دمتتااات حاصتتله دا طی 
فرآیند حقو ی و مطابق  انوگ حمایت حقوق مؤ فاگ و مصتتنفاگ و 

رمنداگ و ناشتتراگ جمهوای استتالمی )مصتتوب دوازده استتفند هن
 یا بعد از آگ( از شما دایافت شود. 1365

با  به صتتترفه کتاب های ا  ترونیک و از این ه  عرضتتته مقروگ 
 تشااات ترجمک همیاای می کنیدد سپاسگزاایا.ان ش وفایی

 مدیریت انتشارات ترجمک
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 پیشگفتار

لیل داده ماهیت بین بخشی  و بین حرفه ای پیدا ررده اسیتا افراد زیادی اده، تجزیه و تحداده، مدیریت د  ه امروز

از محققان، درمانگران و مدرسیان گرفته تا صیاحظراران و متخایایان حوزه ،مار، علوم رامپیوتر، علوم تیرا ت  و  

 دازرگ سرورار دارنمدیریت، تحلیل گران اقتاادی و بیش از گذتته، دانشجویان با داده ب

و میانرید ایر یا برای ریار بیا داده بزرگ در   R  ،IBM SPSS  ،nViewهرچرید نرم افزارهیای قیدرتمریدی از قظییل  

دسیتر  اسیت، همیرین پروتکل های متدددی از قظیل یادگیری ماتیین، تیظکه های عایظ ، داده راوی و  یره  

ظورند ره  و دانشییجویان مج  سیییاری از محققانبرای پارسییازی و تجزیه و تحلیل داده ها مدرف  تییده اسییت  ب

 اپلیکیشن تجزیه و تحلیل داده را  ودتان ردنویس  ررردا

همیرین بسییاری از تیررت ها و موسیسیات  ره با داده بزرگ سیرورار دارند، ترجید م  دهرد ره از برنامه های 

ده به صیورت جزیه و تحلیل داا تایاصی  و سیشارتی  سیازی تیده برای رسییدگ  به داده های  ود اسیتشاده ررردا ت

 اص  و سشارت  مستلزم رد نویس  و ت یه اپلیکیشن های سمت سرور و مددجوی ا تااص  استاا تا

-Dataفورج ا-در این رتاب اسیتشاده از جاواسیکریپت اجاوا اسیکریپت  و رتابخانه های جاواسیکریپت از قظیل دیتا

Forgeریکیت ا ، Reactبیابیل ا ، Babelبیانیدلر ا ، Bundlerپیارسیییل ا ، Parcelالییت ا- ، وگیاVega-Lite ، 

  برای بدست ،وردن داده ریموت و محل ، ایجاد سرور و cheerio ، چیریو اMocha ، موچا اexpressارسپر  ا

اپلیکیشن، نمایش باری داده ها از قظیل رسم دیاگرام، نمودار و جداول، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ ،موزش  

 داده تده استا

ویژگ  های پایه، توابع و فرا وان توابع، اتیاء و رال  های جاوا اسکریپت    رف  جاواسکریپت،طالب رتاب با مدم

تیرو  تیده، به سیا ت صیشحات وب ایسیتا و پویا پردا ته، سیپش نمایش بایری داده ها از مری  پیمان ها و  

 وبسایت های تدامل  را ،موزش داده استا

ورج و سیایر رتابخانه های جاواسیکریپت سیرور، اسیتشاده از دیتا فداده، ایجاد سیرور و تسیت در مرحله بدد مدیریت  

در قیالیب پرو ه   15مورد نییاز برای تجزییه و تحلییل داده هیا را بحیه ررده اسیییت و رلییه ،مو تیه هیا را در فایییل  

ضمیمه های رتاب  رپسیتون به مور عمل  به امتحان گذاتته است و نکات رلیدی و مطالب م م مرتظ  در قالب

 ه استامطرح تد

  



 

 

 

 

 

 فهرست مندرجات کتاب

 صفحه عنوان

 1 ............................................... شرفتهیپ  پتیبر جاواسکر یمقدمه ا  -1فصل 

 2 ................................................................................................................................... کتاب نیا مخاطبان 1-1

 3 ....................................................................................................................................... کتاب  سندگانینو 2-1

 3 ................................................................................................................ کتاب مطالعه ی برا  شدن  آماده 3-1

 4 ..................................................................................................................................... کی فصل ناتیتمر 4-1

 4 ............................................................................................................................................... ی د یکل نکات 5-1

 5 ...................................................................... ه یپا   یها  یژگ یو -2فصل 

 5 ..................................................................................................................................... ا ی دن به  سالم برنامه  1-2

 6 ..................................................................................................................... پتیجاواسکر هی پا داده انواع 2-2

 8 ............................................................................................................................................. کنترل انیجر 3-2

 9 ..................................................................................................................... فرمت کردن رشته ها  1-3-2

 10 ............................................................................................................................................... اء یاش  2-3-2

 12 ............................................................................................................................................... توابع  3-3-2

 14 ........................................................................................................................................ ماژول ها  4-3-2

 16 .................................................................................................................................... دو فصل ناتیتمر 4-2

 19 ............................................................................................................................................ ی د یکل نکات 5-2

 21 ............................................................ ی ع بازگشتفراخوان تاب  -3فصل 

 21 ........................................................................................................................................ ی فراخوان پشته  1-3

 23 ............................................................................................................................................. ا ه تابع  توابع 2-3

 26 .............................................................................................................................................. نام  ی ب  توابع 3-3

 28 ................................................................................................................................ ی تابع یسینو برنامه  4-3

 30 ........................................................................................................................................ بستن  ای خاتمه 5-3

 33 ................................................................................................................................... سه  فصل ناتیتمر 6-3



 35 .................................................................................................................................. فصل  ی د یکل نکات 7-3

 36 ..................................................................... و کالس ها   ای اش -4فصل 

 36 .................................................................................................................................... دست  با  کار  انجام 1-4

 37 .................................................................................................................................................. ها  کالس 2-4

 40 ........................................................................................................................................................ وراثت 3-4

 43 ............................................................................................................................... چهار فصل ناتیتمر 4-4

 45 ............................................................................................................................................ ی د یکل نکات 5-4

 CSS ...................................................................... 46و    HTML  -5فصل 

 46 ................................................................................................................................ )فرمت(  ی بند قالب 1-5

 HTML ...................................................................................................................................... 46 در متن  2-5

 HTML .................................................................................................................................... 47 صفحات 3-5

 49 ............................................................................................................................................... ها  صهیخص  4-5

 50 ..................................................................................................................................................... ها  ستیل 5-5

 51 ...................................................................................................................................................... جداول 6-5

 52 ................................................................................................................................................... ها  نکی ل 7-5

 52 ....................................................................................................................................................... ر یتصاو 8-5

 53 ............................................................................................................. (CSS) ی آبشار کسب  حاتصف 9-5

 56 ........................................................................................................................................... استرپ وتب  10-5

 58 ............................................................................................................................ پنجم  فصل ناتیتمر 11-5

 59 ......................................................................................................................................... ی د ی کل کاتن  12-5

 60 ............................................................. ات وب صفح  یدستکار  -6فصل 

 60 ............................................................................................................................... ها  پاراگراف شمارش 1-6
 62 ........................................................................................................................ مندرجات رستفه دجایا 2-6

 65 ....................................................................................................................... کردن مرتب  قابل  ستیل   3-6

 68 ................................................................................................................................................. منابع   درج 4-6

 72 ...........................................................................................................................یعواق زمان عت سا کی 5-6
 74 ...................................................................................................................................... 6 فصل ناتیتمر 6-6

 74 ............................................................................................................................................ ی د یکل نکات 7-6

 76 ........................................................................ ا یصفحات پو  -7فصل 

 77 ..................................................................................................................................................ا یدن سالم 1-7

2-7 JSX .......................................................................................................................................................... 79 

 80 ........................................................................................................................................ کامپوننت  خلق 3-7
 81 ............................................................................................................................................ پارسل   با کار  4-7

 84 ................................................................................................................................. چندگانه  ی ها لیفا 5-7

 85 ............................................................................................................................... هفت  فصل ناتیتمر 6-7

 87 ............................................................................................................................................ ی د یکل نکات 7-7



 

 88 ................................................................. داده ی بصر شی نما  -8فصل 

 88 .................................................................................................................................................. ت یل -وگا 1-8

 92 .............................................................................................................................................. ی محل نصب  2-8

 93 .............................................................................................................................. هشت  فصل ناتیتمر 3-8

 94 .................................................................................................................................. فصل  ی د یکل نکات 4-8

 95 ............................................................... ( PROMISE)  مانیپ -9فصل 

 96 .................................................................................................................................................. اجرا صف 9-1

 98 ......................................................................................................................... (PROMISES) مانیپ  2-9

 103 ............................................................................................................................. ها مانی پ ی ریبکارگ 3-9

4-9 ASYNC و AWAIT .......................................................................................................................... 106 

 108 ...................................................................................................................................... فصل ناتیتمر 5-9

 110 ......................................................................................................................................... ی د یکل نکات 6-9

 111 .................................................................... ی تعامل  تیوبسا - 10فصل 

 113 ......................................................................................................................... کند  ینم کار  نیا اما  1-10

 115 ........................................................................................................................................... نما   و مدل  2-10

 119 ............................................................................................................................ داده  آوردن بدست  3-10

 124 .............................................................................................................................. ده  فصل ناتیتمر 4-10

 125 ...................................................................................................................................... ی د ی کل تنکا  5-10

 126 ...................................................................... داده  تیری مد  - 11فصل 

 126 ...................................................................................................................................داده   ی ها قالب 1-11

 127 ...................................................................................................................... ها داده ردنک  مهین  دو 2-11

 129 ........................................................................................................................................... داده ریمد  3-11

 132 ......................................................................................................................... ازدهی فصل ناتیتمر 4-11

 134 ...................................................................................................................................... ی د ی لک نکات  5-11

 135 ....................................................................... سرور   جادی ا -12فصل 

1-12  HTTP ................................................................................................................................................ 135 

 138 .................................................................................................................................. اکسپرس  سالم  2-12

 139 ............................................................................................................... ریمس  نیچند به یدگ یرس  3-12

 140 ....................................................................................................................... سک ید از لی فا ارسال  4-12

 142 ......................................................................................................................................... محتوا  انواع 5-12

 143 ....................................................................................................................... دوازده فصل ناتیتمر 6-12

 143 ...................................................................................................................................... ی د ی کل نکات  7-12

 144 ....................................................................... تست کردن   -13فصل 



 MOCHA ............................................................................................................................... 144 یمعرف  1-13

 146 ....................................................................................................................................... ی بازساختار   2-13

 147 ............................................................................................................................. سرور کردن  تست 3-13

 HTML ......................................................................................................................... 149 کردن چک 4-13

 150 ....................................................................................................................... زده یس  فصل ناتیتمر 5-13

 150 ...................................................................................................................................... ی د ی کل نکات  6-13

 152 ............................................................ فورج  تا یاستفاده از د  -14فصل 

 153 ..................................................................................................................................... ساده ی کارها  1-14

 156 ................................................................................................................................. ات محاسب انجام  2-14

 159 ................................................................................................................................... ها  وعهرمجمیز 3-14

 162 ................................................................................................................................................ ع یتجم 4-14

 164 ................................................................................................................................. یواقع ی ایدن  در 5-14

 167 ...................................................................................................................... چهارده  فصل ناتیتمر 6-14

 168 ...................................................................................................................................... ی د ی کل نکات  7-14

 169 ................................................................... پروژه کپستون  - 15فصل 

 169 ........................................................................................................................................... داده ریمد  1-15

 172 ................................................................................................................................................... سرور  2-15

3-15 API .................................................................................................................................................... 173 

 175 ................................................................................................................................................ شینما  4-15

 178 ................................................................................................................................................ جداول  5-15

 179 .................................................................................................................................................. نمودار   6-15

 180 ........................................................................................................................................... آن  ی اجرا 7-15

 183 ........................................................................................................................ پانزده فصل ناتیتمر 8-15

 184 ...................................................................................................................................... ی د ی کل نکات  9-15

 186 ................................................................. خالصه کتاب   -الف  مهیضم

 186 .................................................................................................................................................. ی دیکل نکات

 187 .................................................................... ی کتابشناس  - ب  مهیضم

 188 ........................................................................ واژه نامه  -ج  مهیضم

 202 ................................................. کتاب  یدیمجموعه نکات کل - د  مهیضم

 202 ........................................................................................................................................................ مقدمه 

 202 ...................................................................................................................................... ه یپا ی ها یژگیو

 203 ............................................................................................................................................ ی تابع برگشت

 203 ....................................................................................................................................... ا و کالس ها یاش

HTML    وCSS ............................................................................................................................................ 203 



 

 204 ........................................................................................................................... صفحات وب  ی دستکار

 205 ............................................................................................................................... ی دی ا کلیصفحات پو

 205 .................................................................................................................................. داده ی ش بصرینما

 205 ................................................................................................................................... (Promiseمان )یپ

 206 ........................................................................................................................................ یت تعاملیوبسا

 206 ............................................................................................................................................ ت داده یریمد

 206 ............................................................................................................................................... رور جاد سیا

 207 .............................................................................................................................................. تست کردن

 207 ............................................................................................................................... تا فورجیاستفاده از د

 207 ......................................................................................................................................... پروژه کپستون 

 207 ............................................................................................................................................ خالصه کتاب

 208 ................................ پت یجاواسکر ی میقد  یمشکالت نسخه ها - ه  مهیضم

 208 ...................................................................................................................................................... یتساو -1

 209 .............................................................................................................................................. کردن تکرار -2

 210 ..................................................................................................................... (PROTOTYPE) هیاول مدل -3

 212 .................................................................. عبارات معمول   -و  مهیضم

 215 ................................................................. ی بردار  اداشتی  -ز  مهیضم

 217 .......................................................... قابل بسط یسرورها  -ح  مهیضم

 219 ................................................... ی بانک اطالعاتاستفاده از  -ط  مهیضم

 219 ................................................................................................................................................. ی شروع  نقطه

 222 ....................................................................................................................... حافظه داخل یاطالعات بانک

 225 ..................................................................................................................................... آن  دنکر  تست قابل

 227 .................................................................................................................................................... کردن تست

 228 ....................................................................................................................... یاطالعات بانک یرسان  روز به

 231 ......................................................................................................................................................... نات یتمر

 231 ................................................................................................................................ کردن رکوردها  یکپ

 231 ............................................................................................................................... کردن رکوردها لتریف

 231 .............................................................................................................................................. شتر یب  لتریف

 231 .................................................................................................................................. به خطاها ی دگیرس

 232 ........................................................................................................ با سرور  یاستفاده از بانک اطالعات

 233 .......................................................................... انتقال  - ی مهیضم

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه ای بر جاواسکریپت پیشرفته  -1فصل  

تایور م  ررد ره عروان ججاوا اسیکریپت در مقابل علم دادهع عروان ب تری برای   David Beazley  1دیوید بیزل  ا 

یم بتوانیم تما را قانع به زبان و رتاب تاثیر دارد، امیدوار یک رلمه روی دید افراد   همین این رتاب استا در حال  ره  

دانشییمردان و م ردسییان موقع عده ای از  رریم ره زبان جاوا اسییکریپت مدرن هم قابل اسییتشاده و هم مشید اسییتا  

رتابداران،  ،  العات  م ردسیان داده پردازی، مرابع ام اما امیدواریم این درو  برای   ، نوتیتن این رتاب در ههن ما بود 

 و داده مشید باتدا   متخااان انسان تراس  دیجیتال و تمام افراد درگیر با محاسظات و تحقیقات 

 در این کتاب بحث های زیر پوشش داده می شود:

   جاواسکریپت مدرن اصل  و محوری ویژگ  های 

  برنامه نویس  باcallbacks  وpromises 

 ل  اتیاء و رال  ها  

  نوتتن ردHTML  وCSS 

  ل  صشحات تدامل  و پویا با React 

 سا تن دیتا سرویش 

 تست رردن 

  باری سازی داده 

 برای  ل  یک اپلیکیشن وب سه الیههمه  ترریب 

ه تییده اسییت، درو  این رتاب نمایانگر مخلوم  از  بر الف بیشییتر مقدمه های  ره برای جاواسییکریپت نوتییت

برنامه نویسی  سیمت مددجو و مرورگر و برنامه نویسی  سیمت سیرور اسیتا در حال  ره هر موضیو  به مور سیطح  

و رتاب های پیشیرفته تر و به   تر بخوانید و بدانید، م  توانید از راهرماپوتیش داده م  تیود، اگر م   واهید بیشی

 یداروزتر استشاده رر

 
1 https://www.dabeaz.com/ 



 2  شرفتهیپ  پتیبر جاواس ر  یمقدمه ا -1فصل 

 

 مخاطبان این کتاب 1-1

ا سیه فرد Wils 1 ,2019فراگیران مراح  تیود ا زا  در  و رال  بایسیت  برای لحا  نیازهای یک گروه  ا 

 مدرف  تده در زیر مخامظان بالقوه این رتاب را مدرف  م  ررردا

گرفته اسیت و از ،ن موقع در یک ،زمایشیگاه بیوتکرولو ی   میکروبیولو ی  پرج سیال پیش لیسیانش  Bhadraبادرا ا

را در دوره راردان  گذرانده و   Rدارای ،زمایشیگاه در چ ار رشیور رار م  رردا وی واحد تجزیه و تحلیل ،ماری با 

نیکش را نیز در رارگروه نرم افزار رارپرتری سیپش  ودش بیشیتر مطالده ررده و اسیکریپت نویسی  در پوسیته یو

تمرین ررده است، اما هرگز به عروان یک برنامه نویش تدلیم رسم  ندیده استا تیم   ware CarpentrySoft 2ا

بادرا ابزارهای  برای تییراسییای  تییظاهت های سییا تاری بین پروتوین ها تولید م  رردا ،ن ا مایلرد یک واسیی  

تم های مختلف را بر روی مجموعه  ارهای  ود بسییازند بطوری ره افراد بتوانرد الگوریراربری جسییتجو برای ابز

داده های مختلف تسییت ررردا این رتاب به بادرا نشییان م  دهد ره چطوری واسیی  راربری مورد نیاز  ود را  

 مراح ، سا ته، تست ررده و توزیع نمایدا

دا وی برای مرابع مظید  رار میدان  انجام م  ده   مدت سی  و یک سیال اسیت ره برای وزارتEfraimافرایم ا

مسیل  تیده اسیت تا بتواند   Cنوتیتن مارروهای مورد نیاز  ود در ارسیل ویژوال بیسییک یاد گرفته اسیت و به زبان 

نرم افزار  ود را تدمیر و نگ داری ررده و تج یزات دسییت دوم حسییگری از دور  ود را ررترل رردا افرایم ا یرا 

  مشیاررت داردا این رتاب به افرایم نشیان ه اسیت و به عروان عویو فدال چردین پرو ه علم  مدنبازنشیسیته تید

م  دهد ره چگونه سیرویسی  ایجاد ررده و بتواند از مری  ،ن داده های  ود را با دنیا به اتیتراگ بگذارد و برای 

 ،ن یک واس  راربری مظتر  بر وب بسازدا

ر تحقیقات دانشیجوی   ا تمام ررده اسیتا عالوه بتیته تاری  قرن نوزدهم ر  دوره درترای  ود در رSumiسیوم  ا

،مریکیای  را نسیییخیه برداری و ریاتیالوگ م  رریدا وی   –و پیاییان نیامیه  ود، وی پرونیده هیای چریدین میامیای  اپر  

یک سیایت وردپر  دارد ره چردین سیال اسیت ،ن را سیا ته و سیشارتی  ررده اسیت و مقداری جاوا اسیکریپت از  

ل تیلل بگردد و م   واهد وبسیایت تدامل  داتیته باتید ره  ن ور و ،ن ور یاد گرفته اسیتا حاال م   واهد دنظاای

تحقیقیات وی را نمیایش دهیدا این رتیاب بیه وی رمیک م  ررید  الء دانش موجود  ود را پر ررده و از جیاوا 

 اسکریپت برای اضافه رردن ویژگ  های مدرن به وبسایت  ود استشاده رردا

 ر را انجام دهرد:ابراین، این راربران نمایش  م  توانرد اعمال زیرب

  یک برنامه دو صشحه ای بسازند ره از لیست، لوپ، تروط و توابع استشاده تده است 

  ن را ناوبری رررد و بتوانرد در ،ن فایل و  ،    فرمان پوسته یونیکش را استشاده ررده و سیستم فایل
 دایررتوری سا ته یا حذف رررد 

  دسترس  مطمون و پایا به ایرترنت داتته باتردا 

 
1 http://teachtogether.tech/en/process/ 3http://software-carpentry.org/ 
2 http://software-carpentry.org/ 



 یعلوم داده و داده پرداز  یبرا پتیجاواس ر                    3

 

 نویسندگان کتاب 2-1

  یک دانشیمرد داده ،زاد رار اسیت و فرانت اند وبسیایت م  نویسید و بیولو ی رم   وانده  Maya Gansمایا گرز ا

داردا   یدارد و به بایری سیازی داده در دنیا جاواسیکریپت عالقه زیاد  Rسیال سیابقه برنامه نویسی  در   4اسیتا وی 

ا وی رتاب را به برنامه دارد ره هرگام روهروردی در جاهای بلرد دنیا برای ،ن مطلب م  نویسد 1وی یک وبالگ

 نویش های  ود سا ته تقدیم ررده استا

 دانش ،مو تیه بیوانشورمیاتییک اسیییت و بیه عروان همیاهریر ررریده در پرو ه   Toby Hodges 2توب  هودجز ا

 IT-Bio3   درEMBL4 سیازمانده  م  ررد و  ت در  م  دهد، برنامه های اجتماع ا وی محاسیظارار م  ررد

گوش م  دهد، گاه  دوچر ه سیواری یا رد نویسی  م  رردا وی از همسیرش بخامر صیظوری و  به موزیک راگ 

 رمک در یادگیری جاوا اسکریپت تقدیر ررده استا

ن  ررده اسیت و نویسیرده یا ویراسیتار چردی سیال در صیردت و دانشیگاه رار    35بمدت    Greg Wilson  5گرگ ویلسیون ا 

اسییت، یک سییازمان  یرانتشاع  ره    6ردا وی از بانیان نرم افزار رارپرتری رتاب در مورد محاسییظات اسییت و دو فرزند دا 

اسییتا وی    RStudio  7م ارت های پایه محاسییظات را به محققان ،موزش م  دهد و حاال بخشیی  از تیم ،موزش در  

 تقدیم ررده است ره در یادگیری جاوا اسکریپت با وی صظوری ررده اندا   8نگل رتاب را به فداالن را 

 آماده شدن برای مطالعه کتاب 3-1

دانلود ررییدا هر زیر پوتیییه   9هیاب  م  توانیید مایال هیای هر فایییل این رتیاب را در دایررتوری مرظع ،ن در گییت

 حاوی رد و داده های مورد نیاز به همراه متن راهرما استا

و برابراین انجام ،ن ا   ن هر فایل تیامل امالعات جدیدی اسیت ره در ادامه رتاب نیاز  واهید داتیتت پایاتمریرا

تای اول را به صیورت ،نالین و با اسیتشاده از  دمات  چون    ا تیاری نیسیتا بایسیت  انجام تیوندا م  توانید چرد

با جاوا اسییکریپت در مرورگر  ود فراهم انجام دهید، ره محیط  تدامل  برای تمرین و رار   RunKit 10رانکیت ا

ن بایست  نسخه ساپورت بلرد مدت  ، ول مربوط به صشحات تدامل  و بدد از برای رارهای بزرگتر و فا  سا ته اندا

 ا12را دانلود و ناب ررید NPMو  Nodeبرنامه های  LTS 11ا

 
1 https://maya.rbind.io/ 
2 https://tbyhdgs.info/ 
3 https://bio-it.embl.de 
4 https://www.embl.de 
5 http://third-bit.com/ 
6 http://carpentries.org 
7 http://rstudio.com 
8 https://rangle.io/ 
9 https://github.com/software-tools-in-javascript/js4ds 
10 https://runkit.com/ 
11 Long- term Support 
12 https://nodejs.org/en/download/ 
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Node  ر    فرمان برنامه های  از  اجرای متن باز جاوا اسیکریپت اسیت و تیامل مشسیر    فرمان مشیابه با مشسی

را تیرو  م  ررد ره فرمان   REPL 1ر  ود یک حلقه ابایورت سی  Nodeاسیتا    فرمان  Rقظیل پایتون و  

فرمیان    node filename.jsهیای  را ریه تیایید ررده ایید را اجرا ررده و  روج  ،ن را نمیایش م  دهیدا دسیییتور  

اجرای جاوا اسیکریپت از مرورگر  و مدرف    6د، ره در فایل را  وانده و اجرا م  رر filename.jsهای موجود در  

 به ان  واهیم پردا تا

م  گویرد، ابزار    فرمان برای یافتن، ناییب، بروزرسییان ، سییا ت و اجرا رتابخانه   npmرا   Nodeمدیر پکیج  

ه   یک رتابخانjsون پسییوند ابد  npm install--global library-nameهای جاوا اسییکریپت اسییتا دسییتور 

-- npm installم  ررد ره تمام پرو ه ها م  توانرد از ان اسییتشاده رررد، در حال  ره دسییتور   همگان  ناییب

save library-name   رتابخانه را به صیورت محل  نایب م  ررد اماال در پوتیه پرو ه ا نایب محل  مدموال

 دیگر جدا هسترداره پرو ه ها از هم  ،نجای ایده ب تری است، از 

 یک  ت فصلیناتمر 4-1

 نصب کردن: 

Node   را روی رامپیوتر  ود نایب ررید، سیپش فرمان هایnode --version    وnpm --version    را اجرا ررده

 و  روج  ،ن را مشاهده و ثظت رریدا

 نکات کلیدی 5-1

 استجاوا اسکریپت مدرن ابزار  وب  برای سا تن اپلیکیشن های دسکتاپ و تحت وب  

ع را م  تییراسییرد، اما هرگز از جاوا اسییکریپت اسییت ره لوپ ها و تواباین رتاب برای رسییان   
 استشاده نکرده یا اپلیکیشن وب نسا ته اند

 Node   مشسیر    فرمان جاوا اسیکریپت اسیت، ره م  توان از ،ن بایورت دیداری و تدامل  برای
 اجرای اسکریپت فایل ها استشاده ررد

سیا ت یا اجرای رتابخانه تن، نایب، بروزرسیان ،  م  گویرد و برای یاف  NPM مدیر پکیج نود را 
 های جاواسکریپت استشاده م  تودا

 

 
1 Read-Evaluate-Print Loop 



 

 

 

 

 

 

 ویژگی های پایه  -2فصل  

انوا  داده در این فاییل به ویژگ  های محوری و پایه جاواسییکریپت م  پردازیم، از جمله: مریقه اجرای برنامه،  

هاا تمام  این مشاهیم برای رسی  ره قظال   توابع و ما ول  پایه زبان، ،رایه ها و اتییاء، حلقه ها، دسیتورات تیرم ،

 برنامه نویس  ررده است، ،ترا  واهرد بودا

 دنیابرنامه سالم به  1-2

 hello.jsاز برنامه ویرایشیگر متن یا وا ه پرداز مورد عالقه  ود اسیتشاده ررده و دسیتور زیر را تاید ررید و به نام 

 ه یره رریدا

console.log('hello, world') 

ررسیول یک  از ما ول های سیر ود اسیت ره  دمات پایه پریرت رردن اعالوه بر  دمات دیگر   روج  را انجام 

 Yبرای بدسییت ،وردن بخش   X.Yد بسیییاری از زبان ها، ما نیز از رب  قسییمت های رد با نقطه  م  دهدا همانر

ره بایورت ررسیولاالگ    consoleدسیتور   logع  اسیتشاده م  رریم ادر این ماال، برای اجرای تاب Xچیزی به نام 

ل گیومه نوتیت، اما ع را م  توان به صیورت تک گیومه یا دابhello, worldنوتیته م  تیود ا رتیته حرف  مال ج

  برای  تم دسیتور اسیتشاده م  تیود ره امروزه  ;بایسیت  عالمت گذاری همه یکسیان باتید و از سیم  رالن ا

 اتقریظا  ا تیاری تده استا

را در    فرمان تاید ررید اما دسییتورات پوسییته   node program_name.jsجرای این برنامه دسییتور  ی ابرا

 ترو  م  رریم تا تراسای  ،ن ا ،سانتر باتد ا  $فرمان را با 

$ node src/basics/hello.js 

hello, world 
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 انواع داده پایه جاواسکریپت 2-2

سیت، اما بر  الف    مدمول اdatatypeامه نویسی  دارای انوا  داده اجاواسیکریپت نیز همانرد سیایر زبان های برن

، پایتون و بسییاری از زبان های دیگر، برای انوا  اعداد بکار رفته، دارای نو  داده جداگانه ای نیسیت: ماال  Cزبان 

قم  ر 15بیت را به یک صییورت ه یره م  ررد ره مقدار درسییت ،ن ا ممکن اسییت تا   64تمام  اعداد اعشییاری 

چک ررد ره بایورت  روج  رتیته ای نو  داده   typeofبا دسیتور اعشیار باتیدا م  توان نو  داده هر مقداری را 

یک اپراتور اسییت نه یک تابع: وقت  م   واهیم نو  داده یک مقدار را    typeofرا بر م  گرداندا اتوجه: دسییتور  

فاصییله بدد از ،ن درج م  رریم  برای نمونه: مشییخک رریم، این دسییتور را نوتییته و مقدار مورد نار را با یک  

typeof dress   ره با دسییتورtypeof(dress)   ره یک تابع اسییت، فرد دارد ا در ماال زیر ما از این دسییتور به

  را نیامگیذاری constant valueاسیییتشیاده ررده ایم، ریه  ود ،ن زمیان  ریه بخواهیم مقیدار ثیابت  ا  constهمراه  

 رریم، مشید است:

 

   این دستور به صورت زیر  واهد بود:وج ر

the type of 123 is number 

  مختلف تشیکیل تیده  Unicode characterما ممکن اسیت با رتیته های  مواجه تیویم ره از حروف یونیکد ا

 باتد:

 

 نو  داده بدو  از متن ها رتته ای استا

 ل بحه  واهد تد:بطور مشا 3توابع نیز  ود نوع  داده هسترد، حقیقت  ره در فال 

 

 یک تابع استا function () { [native code] }نو  

   loopبجای نشیان دادن تک به تک سیایر انوا  داده، ما سیه مقدار را در لیسیت زیر قرار داده و به صیورت حلقه ا

 ،ن ا را تست م  رریم:
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  روج  اجرای این رد به صورت زیر  واهد بود:

   نوtrue بول  اBooleanتا   اس 

   نوundefined نامشخک اundefined استا   

   نوnull یک ت  اobject استا   

همانطور ره ماال باال نشیان م  دهد ما یک ،رایه از مقادیر درسیت رردیم ره مقادیر دیگر را بایورت حلقه تسیت 

ل پرانتز از  تییرو  تییدا در دا   forنامگذاری رردیما در این ماال حلقه با رلمه   otherValuesم  ررد و ،ن را  

اسیییتشیاده رردیم ریه برای هر ییک از عریاصیییر ،راییه    valueبرای ایجیاد متلیری بیه نیام    letرلییدی    رلمیه 

otherValues    تکرار م  تییود و مقدارvalue    با تلییر عراییر ،رایهotherValues   تلییر م  رردا در ن ایت در

 جرا رردیمادا ل رروته ما عملیات مورد نار  ود را روی هر یک از مقادیر ا

برای تدریف متلیر اسییتشاده رردیم: مقادیر دوم   inبجای    ofو از   varبجای    letاین ماال ما از  توجه تییود ره در

  ره برای فرد ب  امال  تله  2،  1،  0  تییماره ایردرش مجموعه یا ،رایه را بر م  گردانرد ابرای نمونه  inو   varا

ایه و مجموعه ها از صیشر تیرو  م   داتیته باتیید ره ایردرش ،ر  را بخوانید ا همیرین توجه   G.2اسیت اضیمیمه 

تیود نه یک و تورفتگ  تیرو   طوط رد دا ل رروتیه برای  وانای  و زیظای  رد اسیت و ا تیاری اسیتا ممکن  

 است این موارد با زبان دیگری ره قظال رار م  ررده اید، فرد داتته باتدا

 ثابت در مقابل متغیر

تا متلیر، مگر ایرکه واقدا نیاز باتد، زیرا ردگیری ه رریم مقادیر ثابت استشادب تر است همیشه از 

ر از متلیر است، زیرا یکظار تدریف تده  ت  و ررترل ثابت ها هم برای انسان و هم رامپیوتر راحت

 و هرگز تلییر نم  رردا

  برنامه نویش اسیتا نو  بول  حاال بایسیت  هرر تیود ره  ود انوا  داده جاواسیکریپت تا حدودی تحت تاثیر سیلیقه 

است  گرچه در ادامه  واهیم دید ره ممکن است مقادیر دیگری نیز به عروان    falseو یا    trueدر جاواسکریپت یا  

، در حال  ره  "هروز مقداری برای ،ن تدیین نشیده اسیت"بدین مدر  اسیت ره   undefinedبول  بر ورد تیودا  

null  ا"هیی  نیست"بدین مدر  است ره 
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 تو  مسیر حلقه تو در  1-2شکل 

 جریان کنترل 3-2

  یا یک بددی را دیدیم، حاال نگاه  به ،رایه ها و تیروط تو در تو  flat arrayو ،رایه تخت ا  forتا به ایرجا حلقه  

  م  اندازیما ما با ،رایه ای تیرو  م  رریم ره حاوی ،رایه های دیگر اسیت و مدموال توسی  حلقه های nestedا

 پردازش م  توند:  nested loopsو اتو در ت

 

  یک دور رامل تکرار م  تییودا مقدار  outer loop  به ازای هر تکرار حلقه  ارج  اinner loopحلقه دا ل  ا

یک     innerبایورت زوج یا جشت  اسیت، برابراین مقدار تخاییک یافته به متلیر    outerتخاییک یافته به متلیر  

  ا1-2کل از دو رتته ،ن جشت م  باتد ات

را اجرا م  ررد ره حتما  ifاواسییکریپت نیز م  تواند ح  انتخاب داتییته باتیید: زمان  بدنه یک دسییتور برنامه ج

داتیته باتید، ره بدنه دسیتور زمان  اجرا تیود ره تیرط    elseم  تواند یک  ifتیرط ،ن صیحید باتیدا هر تیرط 

 دستور صحید نظاتد:
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  یا نامتجانش یا ناهمگن هسییترد، برای نمونه  heterogeneousهترو ن ااین ماال نشییان م  دهد ره ،رایه ها  

م  توانرد حاوی مقادیری از انوا  مختلف داده باتیردا همیرین این ماال نشیان م  دهد ره جاواسیکریپت دارای  

  اسیت، در حال  ره سیایر اعداد falsy  اسیتا صیشر  ل  اtruthبرداتیت عجیب دیگری در مورد ماهیت حقیقت ا

  هسیترد  همیرین رتیته  ال   ل  اسیت و سیایر رتیته ها همگ  حقیقت هسیتردا تدریف  truthyقت اهمگ  حقی

 نشده و نول نیز هر دو  ل  هسترد، همانطور ره ارار برنامه نویسان انتاار دارندا

ان های اما همانطور ره دو    ، ر  روج  نشیان م  دهد، ،رایه  ال  نیز واقدیت اسیت، چیزی ره در سیایر زب

رنامه نویس  متشاوت استا در ادعای جاواسکریپت بحه تده است ره ،رایه  ال  هروز وجود دارد اما فق   ال  ب

 ، ب تر  Array.lengthاسییت، این رفتار هروز یک علت رایج باگ برنامه هاسییتا زمان تسییت رردن مول ،رایه ا

  برای نمونه  methodنه  اسیت   propertyاسیت چک تیود ره مول ،رایه صیشر اسیت ادقت تیود ره این یک 

 بایست  به عروان متلیر با ،ن بر ورد ررد و ،ن را تابع ندانست ا

 نکته امنیتی 

در جاواسکریپت همیشه از === اسه مساوی  و !== برای تست تساوی و نامساوی استشاده 

ی تما تودا == و =! برای تظدیل نو  استشاده م  تود، ره م  تواند  روج  تدجب ،وری برا

 را بخوانید ا G.1همراه داتته باتد اضمیمه  به 

 فرمت کردن رشته ها  1-3-2

  در 'بجای پریرت چردین رتیته و عظارت، م  توانیم مقادیر را بایورت یک رتیته با اسیتشاده از گیومه برعکش ا

بدید از اولین     ا بیایسیییت  از گیومیه برعکش اسیییتشیاده رریم زیرا این ویژگ   یل interpolateرریار هم بییریم ا

اال زیر نشیان م  دهد، مقداری ره قرار اسیت پشیت سیر هم  نسیخه زبان به ،ن اضیافه تیده اسیتا همانطور ره م
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جمله  قرار داده تییده اسییت و م  تواند هر عظارت مدتظر جاواسییکریپت باتیید از   $}ااا{قرار داده تییود در دا ل  

 فرا وان  یک تابع یا یک متدا

 

Rather than printing multiple strings and expressions, we can values into a back-quoted string. 

(We have to use back quotes because this feature was added to JavaScript long after the language 

was first created.) As the example below shows, the value to be interpolated is put in, and can be 

any valid JavaScript expression, including a function or method call. 

 

ایرکار به ما امکان اضیافه رردن پشیت سیرهم متلیرها به رتیته ها را م  دهد، بجای ایرکه به صیورت زیر نوتیته  

 تود:

 

 اشیاء  2-3-2

ار اسیت و در موارد سیاده هم ارز چیزی اسیت مقد-  در جاواسیکریپت مجموعه ای از جشت های رلیدobjectتی  ا

جدول دو سیتون  رایج اسیت ره در ،ن    تپایتون دیکشیرری نامیده م  تیودا دیداری سیازی اتییاء به صیورره در 

  ا2-2یک ستون رلیدها و ستون دیگر مقادیر است اتکل  

 

 اشیاء در حافظه 2-2شکل 

ر مقدار د-زوج رلید  نای باتییدا ما م  توانیم با قرارداد رلید بایسییت  رتییته باتیید، مقادیر م  تواند هر نو  داده 

دا ل رروته یک ت   ل  رریم، بایست  بین رلید و مقدار یک رالن ا:  قرار داده تود و جشت ها همانرد عراصر  

 ،رایه بایست  با راما از هم جدا توند:


