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 در یک روز برنامه نویس شده و مجموعهبا این  

  برنامه ی خود را همه جا حتا در موبایل اجرا کنید  

 پدرام  رحیمی  نویسنده و طراح:

 خورشیدی 1398 بهار
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:خواهید آموخت یکروزه  

 

 4 جا           درهر اجرا قابل کد

 

 92 اطالعات           بانک انتشار

 

 44 اینترنتی              ساز سایت

 

 59 ای          رسانه چند دیسک

   

 52 موبایل               ساز کتاب

 

 69 گوگل ساز برنامه

 

 67 ای رسانه چند ابزارهای
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 با سالم
      

. آمدید خوش افزاری نرم محصوالت تولید ی یکروزه کارگاه به 

 این هستید، کار تازه آن در یا مند عالقه نویسی برنامه به اگر

 یکروزه و کرده طی را کاربردی مسیر کند می کمک مجموعه

 سایت یک ادمین دارید قصد اگر. شوید مفید ساز برنامه یک

 مجموعه این بسازید خودتان نام به اپلیکیشن یک حتا یا باشید

 .شماست برای

 با زمان کمترین در قطور کتابهای ی مطالعه به نیاز بدون اینجا   

 تولید و شده آشنا افزار نرم تولید مسیر در جامعه مدرن نیازهای

 .کنید می تجربه را برنامه

 و آموزش مورد در توانید می را خود های پرسش راه این در    

از راه نصب نرم افزار آندروید زیر با من  شده معرفی ابزارهای

 درمیان بگذارید:

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=

book.justadaycoding.ir 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=book.justadaycoding.ir
https://play.google.com/store/apps/details?id=book.justadaycoding.ir
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 کد قابل اجرا در هر جا

 

 .......   ::..::.......     ابزارها و کار ی شیوه  

 آزادی و آگاهی ، انسان

 بودن یکروزه ادعای سبب به مجموعه این برای پیشگفتار ترین شایسته      

 .است کد نگارش ابزارهای و اجرا محیط معرفی هایش، آموزش

 

 ! واسطه بدون جا همه در اجرا

 های گوشی از ها محیط تمام در که هستند برنامه دسته یک فقط   

 که شخصی کامپیوترهای تا گرفته سیمبیان یا بری بلک و اپل آندرویدی،
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 قادرند است، سوار آنها روی دیگری عامل سیستم هر یا لینوکس ویندوز،

 . کنند اجرا را شما کدهای واسطه بدون

 اضافی ی برنامه هیچ نصب بدون Browser یا اینترنت مرورگرهای   

 افزارهای نرم از کاملی طیف که هستند کد قدرتمند مفسرهای خودشان

 را بازی حتا و اطالعرسانی سایتهای اطالعاتی، بانکهای محاسباتی،

 !کنند اجرا که قادرند

 

 

 ! کافیست متنی فایل ویرایشگر یک فقط

 روشن به مایل اگر. اند دیده همه را Notepad ی برنامه   

 ای ویژه آندرویدی ی نسخه نباشید، هم خود تاپ لپ کردن

 این نکردن تست و زدن جا برای ای بهانه تا است کار در هم

 .باشید نداشته آموزشها

 این. کنید جستجو آندرویدی مارکتهای در را Notepad plus ی برنامه   

 .کنید استفاده توانید می که است موبایل در کد ویرایشگر ترین آل ایده
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 مناسب ابزار است ممکن تاپ لپ کلید صفحه همچنان که کنید می فکر اگر   

 نصب به مایل اگر اما افتاد می راه شما کار ویندوزی نوتپد همان با باشد، تری

نوتپد  هستید، کدنویسی ی ویژه های کارآیی با دردسر بی و سبک ای برنامه

 .یافت خواهید اینترنت در ساده جستجوی یک با هم را ویندوزی پالس

 

   Notepad یا +Notepad فقط. هستند کافی کدنویسی برای دو هر 

 را آن باید و نیست ویندوز در پیشفرض صورت به که پالس ی نسخه امکانات

 .است نویسی برنامه ی ویژه کنید، نصب

 این تاپ لپ یا موبایل در که رسیده آن وقت حاال. کافیست اطالعات همین   

 .بزنید کلید را خود جدید ی پروژه و کنید باز رو برنامه

 

.......   ::..:: .......      اولین طراحی شما 

 محاسباتی فرمهای پدربزرگ

 و گرفته را هایی داده بتواند باید تعریفش ترین ساده در کامپیوتری ی برنامه   

 به تعریف این. کند ارائه جدیدی اطالعات یا محاسبات خود خروجی در
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 یک چشم به را آن همه که است گذاشته تأثیر کامپیوتر شخصیت روی قدری

 نوشتن روش یادگیری با توان می بنابراین. کنند می نگاه پیشرفته حساب ماشین

 .دانست نویس برنامه را خود محاسباتی، ی برنامه یک

 

 کار شروع و خط اولین

 :کنید وارد آن در را خطوط این و کرده باز را نوتپد  

 
 :اول خط

 اول خط در که است فرمی همان شیءگرا نویسی برنامه در شیء اولین   

 جا همه نام این به تا اید گذاشته form1 هم را آن نام و اید کرده معرفی

 .کنید صدایش

 

 :دوم خط

 از که سازد می input یا کامپیوتر به اطالعات ورود برای را جدیدی شیء   

 بعدی احضارهای برای را آن نام و است متن ورود ی جعبه یا text نوع
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textbox1 یا آن درون مقدار و گذاشته value فرم تا باشد خالی باید هم 

 .شود کردن پر ی آماده

 

 :سوم خط

 .بندد می را فرم 

 

 یا "شده  عالمتگذاری ابَرمتن "  را کد نگارش آیین این

Hyper Text Markup Language 

 .است HTML همان اختصار به که نامند می

 

 کار این برای. اید ساخته را چیزی چه اینجا به تا بدانید که رسیده آن وقت   

 :کنید اجرا سپس و ذخیره را خود فایل باید

 



9 
 

 را فایل نام ورود محل و ذخیره تنظیمات شما Save ی گزینه انتخاب از بعد   

 نوتپد پیشفرض طور به. کنیم می ذخیره test1.htm نام با را فایل. بینید می

 را خود فایل که داریم قصد چون ما ولی. کند می ذخیره txt پسوند با را فایلها

 فایل قالب. ایم داده htm پسوند آن به آوریم در اجرا به اینترنتی مرورگر در

 که UTF-8 به باید است ANSI یا کامپیوتر استاندارد کاراکترهای که نیز را

 :دهیم تغییر دارد را دیگر زبانهای و فارسی کاراکترهای نمایش قابلیت

 
 

 با فایلی باشد چه شما پیشفرض مرورگر آنکه به بسته نتیجه   

 را آنها و کرده نصب کروم یا فایرفاکس اگر. بود خواهد مروگر آن آیکون

 مخصوص و صورت این به دیگر فایل آیکون باشید داده قرار پیشفرض

 .بود نخواهد اِج مرورگر

 دبل با را شده ذخیره فایل کافیست جا همین به تا دستورات اجرای برای   

 :آید در نمایش به مرورگر محیط در تا کنید اجرا آن روی کلیک
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 می که اید ساخته را اطالعات ورود ی ناحیه اولین شما بینید می که همانطور   

 مرورگر آدرس محل در. کنید وارد آن در را 123عدد  آزمایش، برای توانید

 کدها از که شناختی با. آمده در نمایش به شده ذخیره فایل که جایی نشانی هم

 .بدهیم ادامه را طراحی که است الزم داریم اینجا به تا

 
 :سوم خط

 بر و است اختیاری نامی که textbox2 نام با بار این متن ی جعبه یک   

 .ایم ساخته باشد تواند می اسمی هر دیگر پارامترهای خالف
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 :چهارم خط

 برای. بدهیم دستور کلید با متن جعبه جای به ورودی برای خواهیم می حاال   

 به text جای به را ورودی نوع یا type پارامتر که کافیست منظور این

 نمایش قابل مقدار و button1 هم را آن نام. بدهیم قرار button صورت

 .نویسیم می "جمع" را کلید روی

 :بود خواهد مرورگر در اجرایش و صفحه مجدد ی ذخیره ی نتیجه این   

 
 فرم یک ظاهر توانند می کلید یک و متن ی جعبه دو همین که کنید تصور   

 کلید زدن با که دارید ورودی دیتای تعدادی شما یعنی. بسازند را محاسباتی

 . آیند می در نمایش به و شده بسته جمع یکدیگر با آنها مقادیر "جمع"

 این به بعد ی مرحله در بتوانیم اینکه تا ایم رفته را راه نصف ترتیب این به   

 .بگیرد صورت صفحه این طریق از ای محاسبه نهایت در و بدهیم جان اشیاء
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.......   ::..::  .......      جان بخشی به طراحی

 رویدادها نویسی برنامه

 HTML. بود طراحی برای کدنویسی واقع در دیدید اینجا به تا که چیزی   

 عهده بر مسئولیتی باشد قرار وقتی. آنهاست آرایش و اشیاء ایجاد به قادر تنها

 برای دیگری زبان پای بزند، سر آنها از رویدادی یا گیرد قرار اشیاء این ی

 .آید می میان به کدنویسی

 چون. نیست Java زبان همان داد، خواهیم ادامه آن با که اسکریپت جاوا   

 می در اجرا به JRE یا "جاوا اجرای محیط" طریق از را جاوا های برنامه

 در اجرا برای تر ساده متنی زبان یک Javascript که حالی در. آورند

 .جاواست شبیه نگارش آیین با ولی مرورگر

 قرار اینجا در که دادیم اختصاص را نامی اشیاء از یک هر به قبل بخش در   

 خطوط منظور این برای. کنیم نویسی برنامه به اقدام نامها آن بر تکیه با است

 :کنیم می اضافه test1.htm فایل در شده ذخیره طراحی همان به را زیر
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 :هفتم خط

 این بستن که آخر خط تا آن در که کند می معرفی فرم از غیر را محیطی   

 زبان کدهای script یا ای رشته صورت به است قرار دهد می نشان را محیط

 .بنویسیم را javascript نویسی برنامه

 

 :هشتم خط

 نگارش آیین. کند می ایجاد را sum نام به جدیدی function یا عملیات   

 حروف به حساس و خاص بسیار است روشن که همانطور اسکریپت جاوا

 . است کوچک و بزرگ
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var 

 می داده قرار متغیر هر نام ابتدای در که است متغیر یا   Variable مخفف   

 به را دومی و اولی های متن جعبه مقادیر که هستند متغیرهایی b و a. شود

 .گیرند می خود

 

parseFloat 

 متن ی جعبه هر در را شده وارد کاراکترهای عددی مقدار که است تابعی    

 از اگر و باشند هم حروف شامل مقادیر این است ممکن چون. گرداند می بر

 دادن قرار پیشفرض، صورت به ها جعبه جمع حاصل نشود، استفاده تابع این

 !آنها ارقام جمع نه بود خواهد هم کنار کاراکترها

 

document.form1.textbox1.value 

 : شود می چپ به راست از    

 document نام به که شده اجرا سند در.  1 فرم در.  1 متن ی جعبه مقدار 

 .است سند یک text1.htm کل یعنی. شود می شناخته

 

 OnClick رویداد: کنید توجه داده رخ چهارم خط در که تغییری به حاال   

 فانکشن صورت این در. کنید کلیک را کلید شما که آید می در اجرا به زمانی
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 نمایش به سوم متن ی جعبه در نتیجه و شود می انجام ها جعبه جمع عملیات یا

 .آید می در

 

 !گویم می تبریک

 .نوشتید را خود محاسباتی ی برنامه اولین شما

 دنبال را بعدی گام ببرید، پی بیشتر آموزش این بودن جدی به اینکه برای

 .کنید
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 .......   ::..::  .......     یک برنامه ی جدی

 

 

 

 نویسی برنامه یک اما هست، برنامه کاربرد گویای خود باال فرم چه اگر      

 همراه Flow chart یا عملیاتی کارنمای و اسناد ی تهیه با همیشه اصولی

 .است
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 ابزارهای از اینکه یا بکشید کاغذ روی را کارنمایی چنین بخواهید است ممکن

 در چارت ترسیم های برنامه انواع یا آفیس ی بسته در Visio مثل موجود

 .کنید استفاده دیگر های عامل سیستم و آندروید
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 از که شود می گفته مستندات ی تهیه بخش این به نویسی برنامه ی حرفه در   

 UML نام به ای ویژه زبان کار این برای حتا و است برخوردار باالیی اهمیت

 .است شده سازی استاندارد و طراحی

 
 برای. دهیم می توضیح را ساختمان شارژ ی برنامه فرم طراحی ابتدا اینجا در   

 .کنید زوم تصویر روی بهتر ی نتیجه گرفتن

 

html>> 

 پارامترهای البته که است وب صفحات تمام برای استاندارد یک این    

 از فقط اینجا در. دارد می نگه خود در صفحات تنظیم منظور به را گوناگوی

 فراموش. شده استفاده کرده معرفی fa فارسی را ما ی صفحه که زبان پارامتر
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 قبل که همانطور نوتپد در ذخیره هنگام حتماً تنظیماتی چنین کنار در که نکنید

 .کنید استفاده باید سازی ذخیره برای UTF-8 استاندارد از شد گفته این از

 

meta>> 

 کار به خود صفحات تمام در ای موشکافانه تحلیل هیچ بدون را خط این   

 صفحات بودن پاسخگو. بشوید متوجه موبایلی نمایش در را تأثیرش تا ببرید

 که شکلی به. شود می انجام خط این توسط Responsive خاصیت یا وب

 تطبیق شما تبلت یا موبایل ابعاد با خودکار طور به را خود نمایش ابعاد تصویر

 !دهد می

 

body>> 

 جهت تنظیمات اینجا در که شما وب تحت فایل یا htm سند ی بدنه   

 و فارسی مخصوص) چپ به راست یا rtl صورت به dir پارامتر در نگارش

 .دارد خود در را زمینه رنگ تنظیم و(  عربی

 

b>> 

 .حروف کردن  Bold یا نویسی ضخیم مخصوص   
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 اضافه جدیدی موارد کنید می مالحظه input پارامترهای در که همانطور   

 غیرفعال اطالعات ورود برای را متن ی جعبه که Disabled جمله از. اند شده

 نمایش برای را ها جعبه این ما که گرفته صورت دلیل این به کار این. کند می

 .ورود نه کرد خواهیم استفاده محاسبات ی نتیجه

 

br>> 

 به بسته. دهد می انجام را بعد خط به رفتن و Break یا خط شکستن یک   

 .داشت خواهید فاصله خط یک نسبت همان به کنید استفاده تعداد چه اینکه

 

table>> 

 ی وظیفه <tr> آن در که. صفحه روی اشیاء بهتر نمایش برای جدول ایجاد

 .دارد عهده به را ردیف هر در ستون ایجاد <td>  و ردیف ایجاد

 

nbsp& 

 ایجاد را Space یا فاصله کاراکتر یک کاراکترها این از استفاده بار یک هر   

 .کند می

 

 :بدهد انجام را محاسبات تا بدهیم جان خود فرم به که رسیده آن وقت   
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 توضیح خوبی به هستند پینگلیس صورت به که متغیرها اسمگذاری اینجا در   

 . است دادن رخ حال در محاسبه برای اتفاقی چه که دهند می

 

 ی نتیجه و شده فراخوانی عملیات این "محاسبه" کلید فشار با نهایت در  

 .آیند می در نمایش به واحد هر اسم جلوی متن های جعبه در محاسبات

 همین به باید را اسکریپت جاوا نگارش آیین شد گفته قبالً که همانطور   

 .کند عمل درستی به برنامه تا نمایید رعایت شکل

 موبایل یا کامپیوتر در و ذخیره میدانید که همانطور را sharzh.htm  فایل   

  . کنید تست خود
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.......   ::..::  .......      مصنوعی هوش و بازی

 کامپیوتر در هوش توهمّ

 را متفاوتی روشهای بار هر کامپیوتر که اید شده متوجه بازی یک در اگر    

 تصادفی ارقام تولید توابع وجود دلیلش است، برده کار به شما بر غلبه برای

 انتخاب یک بار هر که کنید مشخص توانید می شما ترتیب این به. است

 این واقع در. شود انجام درست های انتخاب بین از تکراری غیر و متفاوت

 بین اعشاری و تصادفی رقم یک ابتدا کامپیوتر مدار در برق نوسان با توابع

 ضرب و اعداد این کردن رند با ما بعد. گردانند می بر ما به را یک و صفر

 را تصادفی اعداد از مشخصی ی محدوده توانیم می دلخواه ارقام در کردن

 .نویسیم می هم با را تاس بازی موضوع شدن روشن بهتر برای. باشیم داشته

 

 زیر تصویری فایلهای تولید به اقدام ساده گرافیکی ی برنامه یک با ابتدا   

 :نمایید
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 را تصاویری همچنین. کنید ایجاد را dice.htm فایل ای مقدمه هیچ بدون   

 خط اجرای با حاال. کنید کپی آن کنار در اید ساخته GIF فرمت با که

 :دهید نمایش صفحه روی تاس از را 6 حاال که قادرید زیر دستوری

 
img>> 

 آن به دیگر اشیاء مثل. رود می کار به صفحات روی تصاویر نمایش برای    

 محل یا سورس src پارامتر. کنیم صدایش کدنویسی در بتوانیم تا دهیم می نام

 مقدار این بار هر برنامه با کافیست. کند می تعیین را تصویری فایل قرارگیری

 در نمایش به است تاس از دیگری حالت که جدید فایل یک تا دهیم تغییر را

 :آید

 
 ! همین   

 امتحان و ذخیره را تاس ی برنامه و بنویسید ادامه در را خط چند همین بله 

 !دهید می تغییر را آن مقدار تاس روی بر کلیک بار هر با. کنید
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Math.random 

 آن ضرب با و. کند می تولید یک و صفر بین تصادفی عدد یک که تابعی   

 .رسید 6 تا 1 تصادفی اعداد همان به توان می 1 با جمعش و 5 در

 

Math.round 

 .کند می حذف را اعشاری مقادیر   

 

 d6.gif تا d1.gif فایلهای از یکی که سازد می را فایلی نام کد نهایت در  

 .است

 

 طور به. بازیهاست و کامپیوتر در تصادفی تصمیمات تمام تولید اساس این   

 از را کارتها  چیدن و زدن بُر و بازی ورق انواع تولید ی ایده توانید می مثال

 عدد 13 تا 1 از بار یک کارت هر برای کافیست. کنید سازی پیاده طریق این

 .کنید تولید را عددی 4 تا 1 از خالها برای دیگر بار و تصادفی

 

 در کد یک درست، جوابهای تمام برای توانید می هم مصنوعی هوش در   

 !بزنید صدا را یکی تصادفی طور به بار هر و گرفته نظر
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.......   ::..::  .......      طراحی های محیط

 WYSIWYG  همهردم

What You See Is What You Get    یا   

 ـیکنیم ریافتد ار مانهـ ـیبینیم ـرچهه   

 

 متن تولید کاربردی های برنامه از بسیاری برای شده شناخته خصوصیت این  

 حروف افزار نرم ترین قوی یعنی Word آنها معروفترین که است سند یا

 محیطی هم کدنویسی برای که کنید تصور حاال. دنیاست بندی صفحه و چینی

 ایجاد کدنویسی توسط که را صفحاتی بتوانیم اجرا از قبل که باشد کار در

 تولید ی ویژه گوناگونی های برنامه اخیر سالهای در چه اگر! ببینیم ایم کرده

 بر عالوه Visual studio اکنون نهایت در. اند شده ارائه وب صفحات

 برنامه سنگین های پروژه ایجاد و مدیریت مسئولیت دار عهده صفحات طراحی

 .است نویسی

 العاده فوق امکانات و شده نصب سادگی به که چیزی طراح یک برای اما   

 یا رویاپرداز نام به رویایی ی بسته یک در همه کند ارائه طراحی ی ویژه را ای

Dreamweaver شده ارائه . 
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 رسیده گوشتان به است ممکن هم دیگری عناوین است ممکن زمینه این در   

 نویسان برنامه تأیید مورد شد معرفی که ای برنامه اندازه به کدام هیچ اما. باشد

 یک یادگیری و گذاری سرمایه قصد اگر پس. نیست دنیا وب طراحان و

 بعدی گامهای در. بود خواهد گزینه بهترین این دارید، را فراگیر استودیوی

 حفظ را خودش کاربرد ویور دریم که شد خواهید متوجه هم مجموعه این

 .کرد خواهد

 

.......   ::..::  .......      مرجع باقی دستورات

 

 مثال با دستورات یادگیری

a href="page2.htm" > Link text </a>> 

 و اسناد بین کردن برقرار ارتباط برای که بسپارید خاطر به هم را باال دستور   

 انجام انتقال آن به میخواهیم که سندی نام. رود می کار به مستقل صفحات

 جای شود لینک میخواهیم که را متنی و دهیم می قرار href پارامتر در را شود

Link text نویسیم می. 
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 های تگ یا دستورات تک تک آموزش جای مجالی چنین که است طبیعی 

 ساخت با همراه دستورات یادگیری ی اندازه به هم چیز هیچ. نیست موجود

 ایجاد را علم یک بودن کاربردی حس ما ذهن در تواند نمی پروژه یک عملی

 .کند

 
 های پروژه ساخت برای و بروید Examples یا مثالها بخش سراغ به حتماً   

 قادرید زبان این ساختار با آشنایی دلیل به حاال. ببرید بهره آنها از خود

 .ببندید کار به و گرفته یاد سریع خیلی را کاربردشان و دیگر دستورات
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Classic Style Sheets 

 می کردید، برخورد css پسوند با فایلهایی به وب تحت های پروژه در اگر   

 رنگ به مربوط تنظیمات این. کنید بررسی و کرده باز نوتپد با نیز را آنها توانید

 فایلهای در را آنها اند داده ترجیح نویسان برنامه و هستند صفحات لعاب و

 شلوغی باعث تا بزنند صدایشان صفحات داخل از و کرده تعریف جداگانه

 تزئین و استایل نوشتن. نشوند صفحه روی اشیاء به مربوط دیگر کدهای

 .است شده بدل ارزشمندی علم به صفحات

 

. است تعاملی صفحات و اینترنت دوم نسل با آشنایی مسیر این در بعدی قدم   

 که باشند قادر کاربران متون، و تصاویر ی ارائه تنها جای به که معنی این به

 کامالً را نتیجه تا کنند ارسال درخواست صورت به را خود نیاز مورد اطالعات

 ایستا صفحات ساخت راه این در. کنند دریافت وب صفحات روی انتخابی

 راه  Active یا پویا صفحات است الزم و نبوده کافی آموختیم که آنچه مانند

 طیف و شده وصل اطالعاتی بانکهای به قادرند که صفحاتی. کنیم تجربه

 و ها انجمن وبالگ، ساخت. دهند پوشش را دوطرفه ارتباطات از وسیعی

 .اند جمله این از اداری های سیستم
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 انتشار بانک اطالعات

 

.......   ::..::  .......      ساختار بانک اطالعات

 

 اهمیت دانش دیتا بیس

که تمام  ستینکته کاف نیدانستن هم یاطالعات یمهم بودن بانکها یدرباره    

 یدر کار با بانکها یبه طور عموم وتریبه کامپ یو ادار یمراکز کار یازهاین

دنبال  یتجار یاز آنکه سامانه ها شتریشود! در واقع ب یخالصه م یاطالعات

اطالعات و جستجو  ی رهیاول به ذخ یباشند در درجه  یمحاسبات یبرنامه ها

تا انبار و  یو پرسنل یمال یها ستمیکنند. از س یآنها در مواقع لزوم فکر م یرو

 ر دارند.مبحث سر و کا نیفروش همه با ا
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 یجدول اطالعات

چند جدول مشخصات است که هر  ای کیشامل  یبانک اطالعات کی   

مثال ساده  کیکند. مثالً در  یم یجدول موضوعات مرتبط را در خود نگهدار

 :دیدار ریبه شرح ز یمثل دفتر تلفن، شما جدول

 
 نی. ستونها که عناودیآن دقت کن یرا بزرگ کرده و به محتوا ریتصو   

 ای یو هر سطر از اطالعات را که مربوط به موضوع Fieldهستند را  یاطالعات

 . مینام یم Recordخاص است  یفرد

  

شوند مثالً : کد کاال، نام کاال،  یجدول کاال هم م کی یاطالعات یلدهایف  

انبار و ..  اما رکوردها همان مشخصات هر کاال هستند که  یمحل آن در قفسه 

 و .. 63 فیرد وان،ی، ل111کد  شوند مثالً  یم
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رکورد خاص را احضار  کی دیرکورد قصد دار ونهایلیم نیاز ب دیتصور کن   

مقدور است که  یکار فقط زمان نی. ادیکن شیرایهمان سطر را و قاًیکرده و دق

 یمقدار تکرار چیه م،ینام یم Primary keyکه آن را   کتای دیکل لدیف

 لدیف کیدر  یرمانع از درج مقدار تکرا دیکل تینداشته باشد. در واقع خصوص

 شود. یستون م ای

 

 ساده سیتابید کی جادیا

 کی. در آنجا دیبشو سیمعروف آف یاز بسته  ACCESSوارد نرم افزار    

 .دیکن جادیاست را ا یاز هر جدول اطالعات یکه خال Blank  دیجد سیتابید

نام جدول در  یگردد. رو یم میتنظ یو آماده  جادیا Table1بالفاصله    

 .دیرا انتخاب کن یطراح ای Designراست کرده و  کیستون سمت چپ کل
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 قابل انتخاب است: Data typeکه در ستون  دیتوجه کن لدیبه نوع هر ف   

 

Auto number 

نداشته باشند. با  یدار که قرار است مقدار تکرار دیکل یلدهایف یمناسب برا   

 شوند. یبه طور خودکار پر م لدیف ریمقاد نهیگز نیانتخاب ا
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Text 

 .رندیبگ یمتن ریکه قرار است مقاد ییلدهایف یبرا   

 

Number 

 .رندیبگ یعدد ریکه قرار است مقاد ییلدهایف یبرا   

 

Memo 

 255از  شیبا حجم ب یمتن ریکه قرار است مقاد ییلدهایف یمناسب برا    

 .رندیکاراکتر را بگ

 

را در کنار  دیکل تیبه طور خودکار خصوص ID لدیف دینیب یهمانطور که م   

از  دیبا دیرا بده تیخصوص نیا یگرید لدیبه ف دیخودش دارد. اگر بخواه

اکسس موجود است  یزرد رنگ در منوها دیکل کیکه با  دیکل ی نهیگز

 حاال. دیکن کینام جدول دبل کل یو رو رهیرا ذخ یطراح نی. ادیاستفاده کن

 ورود اطالعات شده است. یبانک شما آماده 
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 .......   ::..::  .......     نسل دوم صفحات وب

 ایصفحات پو

قابل  میدارند به طور مستق htmکه پسوند  ییلهایکه فا دیدیفهم نیاز ا شیپ   

 مهیاجرا در مرورگر وب هستند. اما اگر قرار باشد که مثالً به دنبال فهرست جر

 یو جستجو رهیذخ ستمیس کی یطراح د،یخود بگرد لیاتومب یخالف ایها 

بار  نی. در واقع ااردد ازین ستایاز صفحات ا شتریب یزیبه چ یاطالعات خالف

 کی یرا برا یدستورات دیشوند بلکه صفحات با یاطالعات در صفحه درج نم

 ارسال کنند و جواب رو به سمت کاربر برگردانند. Server ایدهنده  سیسرو
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الزم است هر دو را اجرا  میدو صفحه شو نیتفاوت ا یمتوجه  نکهیا یبرا   

 میرا اجرا کن  Server ایدهنده  سیسرو یبرنامه  میبار مجبور نی. فقط امیکن

 یبا مرورگر اجرا نم کراستی htmمانند  aspبا پسوند  ایپو لیفا کیچون 

 سِرور صدا زده شوند. یبرنامه  قیاز طر دیشود بلکه با

 

Baby ASP web server 
 ری. بعد از اجرا در مسدیینما افتیجستجو کرده و در نترنتیبرنامه را در ا نیا   

 تا اجرا شوند: دیکن یرا کپ aspبا پسوند  ایپو یلهایفا دیتوان یم ریز

C:\Webpages 

 

را در  رینوتپد را باز کرده و دستور کوتاه ز ا،یپو ینمونه  کیساخت  یاما برا

 :دیآن وارد کن
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<  %)(time  =%> 

 

وب سرور  که باالتر اشاره شد  یاجرا ریدر مس time.aspرا با نام  لیحاال فا

 :دیکن پیاجرا مرورگر را باز کرده و در نوار آدرس تا ی. اما برادیکن رهیذخ

 

localhost:8080/time.asp 

 
آدرس آن  دیما اجرا شود ما با وتریاز کامپ ریغ گرید ییاگر سِرور در جا   

. اما حاال ندیآن به اجرا در آ یرو یلهایتا فا میکن پیرا در مرورگر تا وتریکامپ

 میسیبنو ستیکاف میخودمان اجرا کرده ا  وتریکه سِرور را در کامپ

localhost یمحل زبانیم ای. 
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 شیآمد دستور کارش صدا زدن ساعت و نما یهمانطور که از ظاهر کار بر م  

داده شده هر  شیمقدار نما میرفرش کن ای یآن بود. حاال اگر صفحه را بازخوان

 است. htmبا  ایپو یصفحه  کیفرق  نیبار متفاوت است و ا

 

 یصفحه  یاجرا مرورگر بعد از یصفحه  یاست که اگر رو نیفرق جالبتر ا   

 یکدها م،یرا انتخاب کن Source ی نهیراست کرده و گز کیکل کینامید

کدها از  یعنیشود.  یم دهیاجرا د ی جهیو فقط نت ستیصفحه قابل مشاهد ن

 نیچن htmصفحات   یکه در اجرا یاست! در حال یچشم کاربران مخف

 شود. یبه سمت کاربر ارسال م زیو همه چ میرا ندار یتیخاص

 

در حال منسوخ شدن است و  کیشکل کالس نیبه ا  aspامروزه استفاده از    

 Visual studioگرفته اند که محصول نرم افزار  aspx یلهایآن را فا یجا

 نیچن گرید aspx یاجرا ی. البته براندیگو یم  ASP.netبوده و به آنها 

 یبرنامه ها زکه ا IISنکرده و شما مجبور به نصب  تیکفا یسِرور یبرنامه ها

عبارت  ندوزیو یمنظور در جستجو نیا ی. برادیشو یاست م ندوزیو یالحاق

windows features  ریآن مانند عکس ز یکرده و بعد از اجرا پیرا تا 

 تا نصب شود: دیرا فعال کن سیسرو
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تا  دیکن یکپ ریز یدر نشان دیرا با aspx ای asp یلهایبار بعد از نصب فا نیا   

 :دیآنها را صدا زده و اجرا کن دیدر مرورگر بتوان localhostدستور  قیاز طر

 

C:\inetpub\wwwroot 

 

. اما طبق دیبدان ASP یسیدر مورد کدنو یکه اطالعات دهیحاال وقت آن رس   

. ستیما ن یجزو برنامه  ریوقتگ تیمجموعه داشته فعال نیکه ا یمعمول روال

 !میکدساز بهره ببر یراه حل بهتر آن باشد که از برنامه ها دیپس شا
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 asp makerمثل  یزیچ

 :دیسر بزن ریز تیساخته شده است! به سا یزیچ نیخوشبختاته همچ   

 

www.hkvstore.com 

 

به  هیشب شتریدهند ب یانجام م تیسا نیموجود در ا یکه برنامه ها یکار   

 یاز بانکها گریهر نوع د ایخود را در اکسس  سیتابید ستیمعجزه است. کاف

وب  یایشما صفحات پو یتا برا دیبرنامه ها بده نیساخته و به ا یاطالعات

تا عالوه بر  دیکن اکرده و اجر یدر سِرور کپ دیتوان یکه م یکند! صفحات دیتول

و حذف را  شیرایورود اطالعات، و یبرا ییفرمها سیتابید اتیمحتو شینما

برنامه  نیساخته شده توسط ا یقرار دهد. بعد با باز کردن کدها ارتانیدر اخت

 اریکدها بس شتریبرد چون ب دیخواه یآن پ یسیبه ساختار کدنو یها به خوب

 هستند. حیتوض یمرتب و دار
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 یرا وارد کرده، دکمه  سیتابید ریباال مشخص است که شما مس ریدر تصو   

صفحات  یمثل رمز عبور برا یخاص ماتیبه تنظ ازی. بعد اگر ندیزنیاتصال را م

 Generateبه سربرگ  ستیکاف د،یآن را نداشته باش ریرنگ و نظا میتنظ ای

 !دیخودکار کدها کن دیرفته و اقدام به تول

 

خود  Helpآموزش در بخش  یبرا یکامل متن لیفا کیبرنامه  نیا نیهمچن   

 دهد. یم حیدارد که به طور کامل امکانات موجود را توض
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 ؟ Open sourceچرا 

که  ASP.netکامل از  یبانیدات نت و پشت یبا ارائه تکنولوژ کروسافتیما   

 رد،یگ یصورت م یبه راحت ویاستود ژوالیو یطراح طیآن هم در مح دیتول

 ویاستود ژوالیرا به خود جلب کرده است. اما و سانیاز برنامه نو یادیز لیخ

دور برنامه  یموضوع از گذشته  نی. ادیآن را بخر دیبا یعنیاست!  یپول

کنند  جادیها را ا یمستقل از کمپان یها طیفکر انداخته که مح نیرا به ا سانینو

شنود و سرقت اطالعات در  یاز خطر وجود کدها اًیباشند و ثان گانیتا اوالً را

مثل آلمان امروز عالوه بر  یصنعت ی. خصوصاً کشورهامیآنها مطمئن باش

 سیتابیو د یسیبرنامه نو یزبانها نوکس،یل یعامل و سِرورها ستمیاستفاده از س

است که  نیا "منبع باز"کنند. تنها مشکل  یرا هم به صورت منبع باز استفاده م

بهره است و در صورت بروز  یب کروسافتیبه وسعت ما یشرکت یبانیاز پشت

فرد  ،یمراکز تجار ایمثل بانک  تیبا اهم یها یسیمشکل در سطح برنامه نو

 آمده در برنامه نخواهد بود. شیپ یاهاخط یپاسخگو یخاص

 

PHP  وMySQL 

 ریغ یایو پو کینامیصفحات دا جادیا یمنبع باز برا یها یدر تکنولوژ   

 سیتابیساخت د یو برا رندیگ یبهره م PHPاز  ASP یبه جا یکروسافتیما

 اِل. ویاسک یاز ما SQL ایاکسس  یهم بجا
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وب  یاز سِرورها یو بهره بردار یراه انداز ی وهیش نیاز ا شیپ   

 ریسِرور غ کی میداده شد. حاال اگر بخواه حیتوض ندوزیدر و یکروسافتیما

. بعد میرا نصب کن Apacheمثل  یبرنامه ا دیبا میداشته باش یکروسافتیما

در  و یاچ پ یپ لریکمپا ایسِرور، مترجم  نیتوسط ا PHP یفهم کدها یبرا

 ینصب کرد. همه  دیرا با MySQL یبانک اطالعات تیریمد ستمیس تینها

است. خصوصاً  ریوقتگ یکار قدر نیبرنامه به صورت مجزا وجود دارند. ا نیا

. دیهر کدام را مطالعه کرده باش میتنظ یروشها دیدر هر بار نصب شما با نکهیا

 هم وجود دارد. یاما راه بهتر

 

 XAMPPزمپ   یبرنامه 

. دیو اجرا کن افتهیبرنامه را  نیا دیتوان یم نترنتیساده در ا یجستجو کیبا    

وجود دارند که  یو خارج یرانیا یتهایپرتابل از آن در سا یحتا نسخه ها

و  یاچ پ یوب، پ یدهنده  سیسرو کی یراه انداز یالزم را برا یسهایسرو

 کند. یم یاِل را راه انداز ویاسک یما
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است که  نیا وترتانیکامپ یها رو سیسرو نیا یمهم در راه انداز ینکته    

 ی. و مدیانجام بده IISمثل  یکروسافتیما یها سیآنها را همزمان با سرو دینبا

 . دیرا موقتاً استاپ کن یگریاز آنها ، د یکی یاجرا یبرا دیتوان

 

 ریز یشما در نشان یپروژه  یلهایفا ریزمپ، مس یبعد از نصب و راه انداز  

 خواهد بود:

 

C:\xampp\htdocs 

 

اجرا بعد از  یو برا ختهیمتفاوت ر یهر پروژه را در پوشه ا دیتوان یحتا م   

 . دیاوریدر مرورگر نام پوشه را ب localhostعبارت 

 یبرنامه هم نسخه  نی)ا دینصب و اجرا کرده باش یاگر زمپ را به درست  

آن را مشاهده  کونیآ ندوزیساعت و( در کنار یندوزیدارد و هم و ینوکسیل

را  MySQLو  Apache سیدو سرو دیکرد. در کنترل پنل زمپ با دیخواه

 :ندیتا به رنگ سبز در آ دیاستارت کن
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داشبورد  یتا با صفحه  دیوارد کن localhostحاال در مرورگر عبارت    

:دیزمپ مواجه شو
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 د،یکن کیصفحه که کل یدر گوشه  phpMyAdmin ی نهیگز یرو   

 یبرا نترنتیا یاجاره ا یکه در تمام فضاها دینیب یرا م یهمان صفحه ا

ساز معروف وجود دارد. تنها فرق ماجرا  تیسا یو نرم افزارها تیساخت سا

بار  نیشماست، ا یزیروم وتریکه کامپ localhost یاست که به جا نیا

 یهر نشان ایتواند با پسوند دات کام  یخود را که م یشده  یداریآدرس خر

 .دیکن یباشد وارد م گرید

 

 نی. معموالً تا همدیکن جادیمورد نظر خود را ا سیتابید دیشما قادر نجایدر ا   

 دیکند. اما اگر بخواه یم تیساز کفا تیسا یبرنامه  کی یراه انداز یجا برا

مورد نظرتان  یلدهایو ف Tableاکسس به ساخت  طیمانند مح دیتوان یم

داده و  PHPmaker یخود را به برنامه  سیب تاید ی. بعد نشاندیبپرداز

 یو در پوشه  دیرا تول شیرایو ایورود اطالعات، جستجو  کینامیصفحات دا

htdocs دیو بعد در مرورگر اجرا کن دیشد قرار ده یکه باالتر معرف. 

 

 یکد کاربر د،ینداده ا یخود رمز سیتابیکه به د یتا زمان دیتوجه داشته باش  

 است. یرمز عبورش خال ایو پسورد  rootبه آن  یدستر
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است که حتماً مثل  نیمالحظات ا نیمهمتر دیجد سیتابید کیساخت  یبرا   

تا  میداد یانجام م UTF-8صفحات وب خود با قالب  ی رهیکه در ذخ یکار

 ی نهیانجام داده و گز زین نجایدر ا م،یباش یفارس یکاراکترها شیقادر به نما

Collation عبارت  یرا روutf8mb4_persian_ci  میقرار ده. 

 

 گر،ید یانتقال به سِرورها ایاز اطالعات خود  یریگ بانیو پشت رهیذخ یبرا   

به کار  دیتوان یورود را م یعنی Importصدور و  یعنی Export یها نهیگز

 .دیببر
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علم شبکه  یاست که طبق مبان localhostمعادل  127212121 یپ یآ ینشان   

 ایکند. اگر هاست  یاشاره م دیکه در حال کار با آن هست یهمواره به دستگاه

 یداریخر ینترنتیا یشما به نشان یپ یآ د،یکرده باش یداریخر ینترنتیا یفضا

  خواهد کرد. رییشده تغ
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 سایت ساز اینترنتی

 

 CMSمحتوا  تیریمد ستمیس

 یبه برنامه ها Content Management Systemام اس مخفف  یس   

 ای تیانواع سا دیشود که شما قادر یگفته م اینوشته شده با صفحات پو

 . دیکن یوبالگ )ژورنال( را با آنها راه انداز

انتشار،  خیآن شامل عنوان مطلب، تار یلدهایرا که ف یسیتابید دیتصور کن   

 دیتوان یکه م دیدار یصورت شما برنامه ا نیادست باشد. در  نیمتن و از ا

تا خودشان مطالب  دیدانند بده ینم یسیکه کدنو یآن را به افراد تیریمد

 کنند. شیرایموجود در آن را و
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به  نجایشوند اما ا یمختلف نوشته م یمحتوا به زبانها تیریمد یها ستمیس   

جهان با آن ساخته  یتهایدرصد از کل سا 25آنها که  نیپرکاربردتر یمعرف

 نی. امیدر گوگل قابل جستجو است بپرداز یآن به راحت یشده و محتوا

 دیخود با وتریآن در کامپ یراه انداز یشده است و برا دیتول PHPبا  ستمیس

 .دیرا دنبال کرده باش یبا بانک اطالعات ییبخش آشنا

 Wordpressوردپرس 

 میگرفته ا ادیبا منابع اوپن سورس  ییکه در بخش آشنا یزیدر شروع با چ   

 یشده  یفارس ینسخه  نی. بعد آخرمیزمپ را نصب کن یبرنامه  دیبا

آموزشی نرم افزار  لمیمراحل را در ف ی. باقمیکن افتیدر نترنتیوردپرس را از ا

 این مجموعه یا آموزشهای سایت وردپرس دنبال کنید.

 یآن م ی هیاول یاست که در ظاهر پوسته  یزیاز چ تریقو اریوردپرس بس   

تا  دیآن جستجو کرده و نصب کن یمختلف را برا یپوسته ها ستی. کافدینیب

 یبا شناخت نی.  همچندیکن جادیخود ا تیسا یرا برا یامکانات و ظاهر متفاوت

کرده و دست به  العهآن را مط یلهایفا دیتوان یم دیدار یسیکه از ساختار کدنو

 .دیآن بزن شیرایو
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 Themes ایپوسته ها 

 ای افهیبود، ق دیکه بعد از نصب وردپرس با آن روبرو خواه یمبحث نیمهمتر   

 تیرخ سا جادیا یاست که برا یوردپرس به نحو یاست. طراح تیظاهر سا

 تیسا یباال فیرد یکند. مثالً برا یم یمجزا را فراخوان یلهایفا

header.php نییپا فیرد یبرا footer.php تیسا یمحتوا شیو نما 

content.php مثل  یطیها را بتوان در مح لیفا نیکه ا دی. تصور کنمیرا دار

آبجکت ها و عناصر مورد  ای لیکرده و شکل و شما شیرایو وریو میدر

 یفشرده  لیفا کیرا در قالب  راتییتغ نیا ی. مجموعه مینظرمان را اضافه کن

zip اِعمال کند.  تیسا یتا رو میبه برنامه بده 

از  یاریشده است. بس لیمؤثر تبد یحرفه  کیساخت پوسته ها امروز به    

 پوسته ها هستند. نیو فروش ا یدر حال طراح یرانیا یها تیسا

 

 Plugins ایافزونه ها 

. افتندیوردپرس قابل در ینترنتیهستند و در منابع ا گانیافزونه ها معموالً را   

 نیاز ا خیتار یساز یفارس یافزونه  ای د،یآمار بازد شینما یبرا یافزونه ا

 جمله هستند. 
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 یبرا یخوب اریوبالگها منابع بس ای یفارس یها تیو سا یآموزش یلمهایف   

 نینصب ا زیاز هر چ شیاز امکانات وردپرس و به کار بستن آنهاست. ب یآگاه

 نجایبا آن کارساز است که روش آن را در ا نیلپ تاپ شما و تمر یبرنامه رو

  .دیدیفهم
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 دیسک چندرسانه ای

 Multimedia builder یبرنامه 
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 MMBکه به صورت مخفف  لدریب ایمد یمالت یتوسعه  طیبا استفاده از مح   

اتوران  ،یچند رسانه ا یآموزش ینرم افزارها دیتوان یشود، م یهم نوشته م

قابل اجرا  ندوزیو طیکه در مح دیسیبنو ییو نرم افزارها یباز ،ید یو ید

 هستند.

با اضافه  دیتوان یم دیساخته ا HTMLرا با کمک  یاگر صفحات نطوریهم  

هر محصول  ایبرنامه، آنها را صدا زده و در اتوران  نیمرورگر در ا ءیکردن ش

 .دیکن یفراخوان یگرید

حالت  Wordاز حد ساده و مثل  شیبرنامه ب نیبا ا یطراح طیدر کل مح   

WYSIWYG داده  حیتوض یآموزش یمجموعه  نیدارد که در بخش اول ا

 شد.

متن و صدا ساخته و به  لم،یشما صفحات خود را با ضافه کردن عکس، ف   

 یم افتیاست در ندوزیکه قابل اجرا در و EXEبا پسوند  لیفا یعنوان خروج

 .دیکن

 

 یو برنامه ها یپژوهش ،یغاتیتبل ،یآموزش یانواع نرم افزار ها نیتمر یبا کم   

 یسیبه کدنو ازیکه ن دیکن دیتول دیتوان یرا با آن م لمیپخش صدا، عکس و ف

 .دیکارها ندار نیاز ا یبخش اعظم یهم برا
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 یکتابها یبه راحت دیآزمون و خطا راحت نبود قیاز طر یریادگیاگر با    

 شیرا در مورد برنامه جستجو کرده و درس به درس پ یفارس کیالکترون

 یمجموعه شناخت ابزارها نیدر کسب مهارت را ا ی. در واقع قدم اصلدیبرو

در  ییها تیچه قابل دیکه بدان یکار با آنها. وقت ی وهیداند نه ش یموجود م

 گرفت. دیخواه ادی شیآزما قیشماست آنها را از طر اریاخت

 

آن و  طیبا مح ییآشنا یشروع کار پس از دانلود و نصب برنامه، برا یبرا   

 :دیرا دنبال کن ریز ریتصاو ه،یبدون حاش یصفحه  کی دیتول
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 کتاب ساز موبایل

همان نرم افزار  نهیگز نیبهتر میداشته باش یستمینرم افزار س دیاگر قصد تول   .

 یبه افزونه  ازیمرورگر بدون واسطه و ن کیتحت وب است که در همه جا با 

  .دیآ یبه اجرا در م یخاص

 شنیکیاپل کی دیدر تول شتریکاربردش را ب دیشا لیاما نرم افزار موبا   

شکل نشان  نیبه ا گرید ینرم افزارها نیمشخص در ب کونیبا آ یاختصاص

 یآموزش یمجموعه  نیقابل حمل مانند ا ینمونه  یبدهد که شما قصد ارائه 

بتواند همه جا در دسترس و همراه  نترنتیاز ا ازین یکه ب دیرا داشته باش

 .کاربرش باشد
 joApp یرانیا یبرنامه 

 یمیعظ لیلحظه خ نیجواَپ توانسته تا ا یبرنامه  یبا ارائه   bejo.ir تیسا   

 را با خود همراه کند. شنیکیاپل دیاز عالقه مندان به تول
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ی آندروید مربوط به این مجموعه ی برنامه  د،یکن یهمانطور که مالحظه م   

 شده است! دیجواپ تول ی لهیبه وس زینآموزشی 

اقدام  یکه باالتر ذکر شد، شما به راحت یتیبعد از دانلود و نصب برنامه از سا   

 افتیقابل در تیدر سا زیبرنامه ن یآموزش یلمهای. فدیکن یصفحات م دیبه تول

 لیموبا شنیکیاپل دیگرفتن از برنامه و تول یکه قصد خروج یهستند. فقط زمان

بعد از اتمام  یعنی. دیکن یداریالزم است که شارژ خر د،یخود را داشته باش

 دیهر چند بار که بخواه شتر،یب ایماهه  کی یشارژها دیبا خر یمراحل طراح

نمونه بسنده  کی نیکتابساز به هم ی.   نرم افزارهادیکن هیته یخروج دیتوان یم

لحظه باشد که از امکانات  نیموجود تا ا ینمونه  نیبهتر دیشا نیشوند. ا ینم

 خود برخوردار است. ینسبت به رقبا یشتریب
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 پوسته ها و افزونه ها

هم کاربرد خودشان را نشان  نجایساز در ا تیسا یپوسته ها مانند برنامه ها   

 ریینرم افزار شما قادر به تغ نیقالب ا یدر بخش طراح نکهیدهند. عالوه بر ا یم

مختلف با سرچ در  یها تیبه سا دیتوان یم د،یبرنامه هست شفرضیپ یپوسته ها

 افتیرا در گریشده توسط افراد د یطراح یو پوسته ها دیبزن یگوگل سر

 یارائه م cjoجواپ با پسوند  یپروژه  لیپوسته ها در قالب همان فا. دیکن

 هر پروژه از آن استخراج کند.  یشوند. در واقع برنامه قادر است پوسته ها

 

کاربردشان  InAppProهستند که مثل  ییجواپ آنها یافزونه ها نیمهمتر    

 شنیکیاز اپل ییراه درآمدزا نیبهتر نیاست. ا یلیموبا یدر برنامه  غیتبل جادیا

 کی دیخر یبرا یادیز لیرسد کاربران تما یاست. چون به نظر م لیموبا

مختلف فقط به سراغ نرم  یدیآندرو یندارند و در مارکت ها شنیکیاپل

برنامه  یرو غاتیتبل یروند. در عوض سازندگان با ارائه  یم گانیرا یافزارها

 یمشکل را حل کرده اند. برا نیبودن، ا گانیرا لیو باال رفتن آمار نصب به دل

برنامه  یارائه دهنده  تیبه همان سا ستیبرنامه کاف نیا یافزونه ها افتیدر

 .دیکن افتیدر گانیمراجعه کرده و به را
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 برنامه ساز گوگل

   MIT App Inventor یویاستود

را  اءیمشابه، همانطور که اش یو برنامه ها ویاستود ژوالیاگر مانند و شدیچه م    

 زیکدها ن یانجام شود، برا یتا طراح میکن یو رها م دهیفرمها کش یبر رو

کردن و بخاطر سپردن  پیتا یبجا یعنیوجود داشت!؟  یامکان نیچن

 !میقرار بده مموجود انتخاب و کنار ه یها نهیگز نیدستورات آنها را از ب

زود  یلیبدل کرد و خ قتیرا به حق ییایرو نیگوگل چن نورتوریاَپ ا    

و به نام خود منتشر کرد. شما  یداریرا خر نیآنال یویاستود نیا MITدانشگاه 

گوگل خود  یبا حساب کاربر ستی. کافدیندار یابزار اضاف چیبه نصب ه ازین

 :دیوارد شو ریز یبه نشان دیکن یرا چک م Gmailو همانطور 

 

http://appinventor.mit.edu 
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متن از ستون  یو جعبه  بلیل د،یمانند کل ءیو انداختن چند ش دنیبعد از کش   

 یراست و باال یاز گوشه  ستیدر وسط، کاف لیموبا ریتصو یسمت چپ رو

 :دیرا انتخاب کن Blocks ی نهیصفحه گز
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کرده و  دایمربوط را هم پ یکدها دیتوان یم اءیحاال با انتخاب هر کدام از اش   

 !دیکن یسیمختلف را برنامه نو یدادهایرو بیترت نی. به ادیبه وسط صفحه بکش

 

خود  دیآندرو یبرنامه  یبرا دیتوان یشما م Screen ءیش ماتیدر تنظ   

 . دیکن نییرا تع شنیکیارسال کرده و نام اپل کونیآ

    

 یاز برنامه خروج ویاستود یباال یدر منوها Build ی نهیبا انتخاب گز   

 . دینصب کن لیموبا یگرفته و آن را رو

  

 نینرم افزار به صورت آنال یطراح طیمح یکه اجرا دهیاگر به نظرتان رس   

برنامه  نیآفال یکه نسخه  دیخبر خوش را بشنو نیا ستیچندان باب طبع شما ن

 :دیرا جستجو کن ریعبارات ز  نترنتیدر ا ستیساخته شده است! کاف زین

 

 App inventor portable 

 

 یبرنامه ها نیتا آخر دیکن کیکل Gallery یرو ویاستود یباال یاز منو  

بعد از نگارش  نطوری. همدیریبگ دهیو ا دینیشده توسط کاربران را بب دیتول

 .نندیبب گرانیتا د دیمنتشر کن یآن را در گالر دیخودتان قادر یبرنامه 
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را مطابق شکل  Buttonو  Label  ،Textbox ءیتست برنامه سه ش یبرا   

 دیتوان ی. در ستون سمت راست با انتخاب هر کدام مدیصفحه رها کن یباال رو

 شیآزما"برچسب  یبرا نجای. مثالً در ادیده رییآنها را تغ یها تیخصوص

را  Blocks ی نهی. حاال گزمیرا قرار داده ا "دتستیکل" دیکل یو برا "برنامه

 :میکن جادینمونه ا یبرا یتا کد دیدر باال انتخاب کن
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 یمحتمل را مشاهد م یدادهایدر ستون راست تمام رو ءیباز با انتخاب ش   

 رییو داخلش دستور تغ میانتخاب کرد دیکل یرا برا onClick دادی. ما رودیکن

 . میقرار داده ا یفارس یامیمقدار تکست باکس را برابر پ

 یکرده و بعد از دانلود رو Buildباال  یبرنامه را از منو نیا ستیحاال کاف   

 .میخود نصب و تست کن یدیآندرو لیموبا
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 ابزارهای چندرسانه ای

 

ایمد یلزوم دانش مالت  

خود  یبرنامه  یکه برا دیالزم دار د،یباش سیبرنامه نو ایطراح  کیاگر    

 رینظ ییو صدا در برنامه ها لمیبه استفاده از ف ازین ی. گاهدیکن یطراح کونیآ

رابط  ای ریتصاو شیرای. ودیهست دیبرنامه که در حال استفاده از آن نیهم

برد که  یم یبه سمت دانش ارنگها همه شما ر میبرنامه مثل منوها و تنظ یکاربر

 .است یکیو گراف یریتصو ،یصوت یموضوعش شناخت قالب ها
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 Photo shopبا  ریتصاو شیرایو

 
 یاز برنامه ها م یادیرا با شمار ز ریتصاو شیرایکه و دیممکن است فکر کن   

 یکه حرفه ا یکند. اما زمان یم تیکفا ندوزیدر و Paintتوان انجام داد. حتا 

بنفش در خود  ی رهیدا کیبرنامه که  نیا کونیمثل آ دیتر به موضوع نگاه کن

 ی نهیبوده که زم فافتلق )ترانسپارنت( و ش کیدارد و اطرافش به صورت 

در کار  تیفیکه ک دیابی یدر م یدهد، به خوب یآن را نشان م یقرار گرفته رو

 یآموزش یگذار هیسرما یبرنامه برا نی. بهترستیممکن ن یبا هر ابزار

 کیالکترون یو متن ها یآموزش یوهایدیاز و یادیفتوشاپ است. شمار ز

 .دیابیب نترنتیابرنامه در  نیر مورد اد دیتوان یرا م یفارس

نرم افزار  کیآنها خود  یهستند. و معرف ادیز اریفتوشاپ بس یها تیقابل   

 کند. یمجزا را طلب م یآموزش
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 لمیصدا و ف شیرایو

 کیکه هر کدام  یمتنوع هستند. طور اریبس لمیصدا و ف شیرایو یابزارها   

 ژهیو یتوان به ابزارها یکرده اند. در مورد صدا م جادیرا ا یتخصص یرشته 

 یدانش نیتدو یموضوع حرفه  لمیدر مورد ف ایاشاره کرد.  یصدابردار ی

 دیتول کی واناگر فقط به عن دید دیکند. حاال با یگسترده را طلب م اریبس

 .دیآ یبه کار ما م زیچه چ میمقوله سر در آور نیاز ا میکننده نرم افزار بخواه

 

 Convertor ایمبدل  یبه دنبال ابزارها دیخالصه و ساده، با یلیبه طور خ   

برش زدن، چسباندن و  ل،یمثل تبد یابزارها امکانات نیا نی. کامل تردیبگرد

 را همراه خود دارند. کسیم

 

فرمت ها بهم، برش  لیمثل تبد ینسبتاً کامل که امکانات یاز نمونه ها یکی  

رسانه ها را  زیحجم و سا رییبه همراه تغ سیرنویچسباندن و ز لم،یزدن صدا و ف

 است: ریدهد نرم افزار ز یشما قرار م اریدر اخت
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Bigasoft total video convertor 

 
پرتابل و قابل  ینسخه  دیتوان یبرنامه م نیاز ا ینصب یعالوه بر نسخه ها   

 یها تیتوان در سا یشوند را م یبه نصب اجرا م ازیکه بدون ن زیحمل آن را ن

 .افتیو  یو خارج یرانیدانلود ا

 

 پایان

 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد آموزش و نرم افزارهای معرفی شده با نشانی 

 تلگرام زیر تماس بگیرید:

@pedramrahimi1975 


