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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

غی  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 "رضوان حبيبي سركارخانم" 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 

نه هاي ديباگران نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسا
تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 

  كتاب آمده استفاده نماييد.   

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

  به ساحت مقدس یوسف زهرا کنم میاین کتاب را تقدیم 
 خداونـد  .ها آشنا خواهید شـد  تون براي طراحی وب اپلیکیشنپایدر   flaskدر این کتاب با چارچوب

م نمود تا این مجموعه آموزشی را در اختیار شـما عزیـزان قـرار    ا که یاري گویم میمتعال را سپاس 
مفیـد   خواننـدگان علمـی بـراي شـما    زمینۀ در  کاربردي صورت بهتواند امید است این کتاب ب .دهم

جناب آقاي فرسایی و خانم قزلباش کـه مـرا در ایـن     و همکاريتشکر از زحمات استادانم  با شد.با
   .مجموعه همراهی کردند

خواهشـمندم پیشـنهادات و    اناز همـه عزیـز   ،مجموعه مانند سایر آثار خـالی از ایـراد نیسـت    این
  .فرمایید ارسال r.habibi1394gmail.comانتقادات خود را براي ارائه آثار بهتر به ایمیل 
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  مقدمه
Flask یک  یا پایتون افزاري چارچوب نرم یکFramework .دلیـل   به براي توسعه وب است

در امـا   ،شود میگفته   Micro Web Frameworkآن  به framworkکوچک بودن این 
هـاي کـاربردي پیچیـده     برنامـه  وسعه باالیی بـراي و ت قابلیت گسترش عین کوچک و ساده بودن

گیرد کـه   ها قرار می ورك افزاري به این دلیل در دسته میکروفریم این چارچوب نرم .دارد تحت وب
وب را تسریع و یـک پایـه    هاي برنامهتوسعه  تواند میلسک نیاز به ابزار یا کتابخانه خاصی ندارد. ف

و  هـا  مـاژول در فلسـک قـادر بـه سـاختن      شـما  وب ایجاد کنـد.  هاي برنامهاصلی و محکم براي 
بـا   .نـدارد   Database پایگـاه داده  الیه انتزاعـی  فلسک خود هستید. هاي پروژهدر  سازي نمونه

از  توانـد  مـی  کنـد  ورك اضـافه مـی   هاي کاربردي را به این فریم ویژگی که 1هایی افزونهاز استفاده 
هاي  نگاشت هاي موجود براي توان به افزونه ها می . از جمله این افزونهپشتیبانی کندموارد مختلف 

متعـدد و برخـی از    احراز هویـت هاي باز  ، اعتبارسنجی فرم، مدیریت بارگذاري، فناوريطهراب-شی
   توان اشاره کرد. ها می ورك فریمدیگري ابزارهاي مرتبط با 

 هـاي  بخـش سپس در و شده است  معرفی (Armin Ronacher) آرمین روناچر فلسک توسط
 Python نویسـی پـایتون   بـه زبـان برنامـه    Flaskد.توسـعه داده شـ  هـا   مختلف وب اپلیکیشن

Programming Language هـا مـورد    وب اپلیکیشـن  انـد  بکدر بخش و  نوشته شده است
 تـأمین و پیرامیـد،   پـاي  2 جنگـو، وب هـاي دیگـري ماننـد     Framwork.گیرد میاستفاده قرار 

توجه به سطح پـروژه و امکانـات مـورد نیـاز      با .ندشو سوب میمحهاي بزرگ است  نیازهاي پروژه
  .کند میورك مورد نیاز خود را انتخاب  وب فریم دهنده توسعهیک 

رابـط دروازه  و دیگـري   jinja2یک موتور قالـب   ،وجود دارد فلسک دوکتابخانه اصلی خارجیدر 
اندارد بـراي توسـعه   یـک اسـت   Web Server Gateway Interface ،WSGI وب سرور

 WSGI یـک جعبـه ابـزار    .Werkzeugاسـت  کاربردي وب پایتون استفاده شده  هاي برنامه
ارسال درخواست از یـک وب سـرور    و براي کند می سازي پیادهدرخواست و پاسخ را  توابعاست که 

و سپس بـا یـک قـاب وب ارائـه      پایتون استفاده می کند ورك تحت یک فریم به apache مانند
 ایـن  .کنـد  میخود استفاده  هاي پایهیکی از  عنوان به Werkzeug از Flask . چارچوبشود می

هـاي تحـت فلسـک     بسـیار بـاال وب اپلیکیشـن    پـذیري  انعطـاف  ، ماژوالر وموجب طراحی سبک
  .شدبا می

                                                             
1 Extensions 
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jinja2   برايکارآمد و پرطرفدار یک موتور قالب Python   وب یـک الگـو را   است. این موتـور
   .تا یک صفحه وب پویا را ارائه دهد کند میبا یک منبع داده خاص ترکیب 

سریع و همچنـین پشـتیبانی    زدایی اشکالو  ها پروژهفلسک به یکپارچگی  مهم دیگر هاي ویژگیاز 
ورك فلسـک پشـتیبانی    کـاربردي کـه از فـریم    هاي برنامهمثال از  عنوان به را نام برد. ها کوکیاز 
  .کرد اشاره LinkedIn  و Pinterest به توان می کنند می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




