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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر ديباگران   درما همكاران تالش  است كه با "سركارخانم سارا نخعي" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته 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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  مولفقدمه م
  

که مایل به نوشتن  ،دهندگانی است یک انتخاب بسیار محبوب براي توسعه  JS Fiddleچند سالی است که
تواند جایگزین ویرایشگر دسکتاپ یا خط  الی که نمیدر ح ،صورت آنالین هستنده گذاري کد ب و به اشتراك

 + jQuery ،Vue ،Reac ،React( درصد رایگان است و تعداد زیادي بویلر 100، شود  Vimمانند ؛فرمان
JSX ،Preact ،TypeScript ،CoffeeScript ،SCSS ،CSS Grid ،Bootstrap ،PostCSS (ارائه 

  .هدد می
به  ؛گذاري/همکاري هستند ي پیشرفته اشتراكها ي کاربردي تحت وب داراي گزینهها و برنامه هاIDE اکثر

ی را شروع کرده و سپس آدرس اینترنتی را به همکار خود ارسال کنید تا نویس برنامهوانید ت می ،عنوان مثال
  .دزدایی کمک کن کار شما ادامه یابد یا به شما در اشکال

  .اي است که باید در نظر بگیرید ، ویرایشگر کد آنالین قطعاً گزینهنیدک می بنابراین اگر در یک تیم کار
، به کاربر اجازه استفاده از است نوشته شده Mootools سایت که خود با استفاده از کتابخانههمچنین این وب
 و هدد می نیز را ...و  JQuery،Mootools  ،Dojo، Prototype مانند ؛اسکریپتي جاواهاسایر کتابخانه

گذاري کد با دیگران و جاسازي آن را در وبالگ یا سایت شما نیز فراهم  اشتراك به امکان همچنین
 .است آورده

و مفید ندین کد کوتاه چرا معرفی کرده و  Jsfiddle وب آنالین در این کتاب ما به صورت کامل ویرایشگر
ها و  همچنین تمامی قسمت .ایم ها را به نمایش گذاشته را با این ویرایشگر آزمایش نموده و خروجی آن

شده استفاده  هاي زیادي معرفی و در کدهاي نوشته ي این ویرایشگر را به طور کامل و با مثالها پنجره
  .یما هنمود

آشنا کنیم و  نالین وبآ، شما را با ویرایشگرهاي ا این کتابب که بتوانیم ،تالش ما بر این است تمام سعی و
ي مختلف توسط این ها کدهاي وب خود را براي سایت ،اي شما بتوانید به راحتی و بدون هیچ هزینه

نیز وکار و طراحان سایت  مندان به کسب عالقه در پی آن هستیم، که همچنین .ویرایشگرها آزمایش کنید
  .ببرنداز آن م را بهره الز
 لذا از خوانندگان گرامی خواهشمندیم که ما را از؛ این کتاب از اشتباهات احتمالی مبرا نخواهد بود مسلماً

  .تا در چاپ بعدي کتاب نسبت به اصالح آن اقدام شود مند نمایند نظرات ارزشمند خود بهره
  

  
  




