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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

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

  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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 کتاب خواندن از قبل الزم نکات

 اصول و می، مفاهقدم به قدمو  پله پلهآغاز شد و  یمقدمات اریکتاب از سطح بس نیا یدر جلد قبل نیکاتل یسینو برنامه

 شنیکیاپل ساخت و یواقع مقاصد یبرا ویاستود دیاندرو طیمح در آن از استفاده و یساز ادهیپ سپس و یسینو برنامه

 .شد داده آموزش

را  یریادگی ریمس نیا دیبا دیباش یدیاندرو یها شنیکیساخت اپل ۀحوزخوب در  سینو برنامه کی دیبتوان آنکه یبرا

 یبرا نیبا زبان کاتل دیاندرو یسینو آموزش برنامه کردیکتاب با رو نیجهت جلد دوم ا نیبه هم د،یادامه ده

 یو برا گرفته ادی یتر کامل صورت بهمندان نوشته و منتشر شد تا آن را  شما عالقه تر عیو سر یاصول یریادگی

 .دیآماده شو یا حرفه یها شنیکیساخت اپل یایورود به دن

بلکه به  دینداشته باش یریادگیبه جستجو و  یازین گریکه شما پس از خواندن مطالب آن د کند یکتاب ادعا نم نیا

دستجستجو و به گرید د،یریفرابگ یخوب بهآموزش داده شده را  میمفاه که یدرصورتکه  دهد یرا م دینو نیشما ا

 با که دهد یم شما به را ییتوانا نیا و بود نخواهد مشکل تانیبرا یسینو نامهبر ازین مورد یها دانش ریآوردن سا

 .دیکن لیتکم را دانشتان و برطرف را ازتانین د،یرو دارشیپ که یکار و پروژه به توجه

 علت که است یدیاندرو یها شنیکیاپل توسعه یبرا ها زبان نیتر محبوب از یکی نیکاتل یسینو زبان برنامه

 دیاندرو عامل ستمیس بانیپشت شتریدر ارزش نهادن ب توان ینسبت به جاوا، م یبر سادگعالوه را زبان نیا تیمحبوب

زبان،  نیبه استفاده از ا دیاندرو سانینو آوردن اکثر برنامه یو رو یکاربرد یها گوگل به آن، ساخت افزونه یعنی

 جستجو کرد.

 است، شده منتشر «نیکاتل با یکاربرد یسینو برنامه»کتاب که با نام  نیا گفته شده در جلد اول یمباحث مقدمات

 به حتماً دیا نکرده مطالعه را آن حال به تا اگر پس. باشد یم دیاندرو یسینو برنامه یبرا زبان نیا از استفاده یربنایز

 .دیشو مسلط شده ذکر کتاب مطالب به کتاب نیا شروع از قبل که شود یم شنهادیپ شما

به  یگرام سینو آموزش داده شده است که شما خواننده و برنامه فرض شیپ نیکتاب با ا نیا یها بخش یتمام

از  یریکاهش حجم کتاب و جلوگ یبرا یاز مطالب مقدمات یلیو خ دیدار یتسلط کاف نیکاتل یمباحث مقدمات

 نخواهد شد. انیب یگرام ۀخوانندشما  یخستگ

  



 

 مؤلف ۀمقدم

و چه  یحضور صورت بهچه  دیاندرو یسینو برنامه خصوص به یسینو و آموزش برنامه سیکه به تدر یروز یاز ابتدا

 که یهنگامتا  کردم یم یپرداختم، همواره سع یآموزش یها تیسا وبها و  آموزشگاه ،تهران یدر مجتمع فن یمجاز

مخالف آن بودم که بدون  شهیکنم و هم یخوددار نآ انیاند از ب مفهوم نشده کیاستفاده از  ۀآماد انیدانشجو

هم که تا  یگرام ۀخوانندبسنده کنم. به شما  یمطالب تئور حیپروژه، تنها به توض کی فیبدون تعر ایو  ازین جادیا

 کنم یم هیتوص د،یرا فراگرفته و از آن استفاده کن نیکاتل یسینو امهبرن دیکتاب توانست یبا مطالب جلد قبل نجایبه ا

 دیریبگ ادی یرا تنها هنگام میمفاه ریهستند، سا یهر مطلب یریادگی یالفبا مانند بهکه  یدر مباحث مقدمات جز به

. دینیآن را بب ۀجینتو  دید استفاده کناز علم خو یو واقع ینیع صورت به دیخود بتوان یریادگیزمان  یکه در انتها

 lambda، توابع Anyنوع  ری، استفاده از متغtry-catchمفهوم  ها، هیآرا نندهما نیکاتل یسینو از مباحث برنامه یلیخ

توجه به آن با  یپروژه برا فیتعر ایآن و  ۀاستفاداند که امکان  نشده انیب لیدل نیکتاب به ا یو... در جلد قبل

امکان  د،یبر یجلو م قدم به قدمکه مباحث را با کتاب،  جیبه تدر یول ،مباحث آموزش داده شده مقدور نبوده است

به  ازیکه احساس ن یو سپس در محل دیکن یذهن خود فراهم م یرا برا یتر شرفتهیو پ شتریمطالب ب یریادگی

بنا شده تا ساختمان تسلط  یمیقد میمحکم مفاه یبر بنا دیمطالب جد دیکرد دایپ دیجد یمفهوم یریادگی

بدان معناست که  قدم به قدمآموزش  درواقعشود.  بایو ز مکارآمد، مستحک یشما ساختمان دیاندرو یسینو برنامه

بهتر و  یریادگی ۀآمادهر مطلب،  یریادگیبا  یسینو برنامه ایآموزش داده شوند که دانشجو و  یبه شکل میمفاه

کتاب  یاز مطالب نوشته شده در کتاب تا انتها هرکداماستفاده از  ینباشد تا برا یازیشود و ن یمطالب بعد تر عیسر

کمک  زین میمفاه یادآوریبه  یروش حت نیصبر کند. ا یکار ۀپروژ کیبدتر از آن تا زمان شروع  یحت ایو 

آوردن خاطربه یجا به دیریگ یقرار م یبزرگ و واقع ۀپروژ کیدر  که یهنگام شود یو باعث م کند یم یانیشا

از  یاگر قسمت یکه حت دیادآوریرا به  دیها مواجه شدآموزش با آن نیکه در ح یمشابه یها پروژه ،یمطالب تئور

تر از قبل فراگرفته و  خود آن را بهتر و مسلط ۀپروژا مراجعه به ب گریبار د دیتوان یم دیمطالب را فراموش کرده باش

 .دیبه خاطر بسپار




