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 یاز زبان ها ی کیراحت آن به  یر یادگ یبه علت  پتیامروزه زبان جاوا اسکر
 .شده است لیصفحات وب تبد ی طراح  یبرا سانیبرنامه نو نیمحبوب ب

ها،  تیو استفاده روزافزون مردم از وب سا  یتکنولوژ  شرفت یتوجه به پ با
حوزه  نیا متخصصان .برخوردار است یی باال تیاز اهم تیسا ی طراح 

ها   تیمناسب و کارآمد سا ی طراح یبرا یهمواره به دنبال افراد حرفه ا
کمک کننده   اریبس ی سی زبان برنامه نو نیا یر یادگی رو،  نیا از .هستند

 .خواهد بود

 .شد میآشنا خواه JavaScript با شتریادامه ب در

 

 وب ی سه زبان مهم در طراح 1#

با آن ها   دیها با تیکه توسعه دهندگان وب سا  ی سی زبان برنامه نو سه
 :آشنا باشند عبارتند از

HTML : ی معن یشناخته شده است و برا  یبه عنوان زبان نشانه گذار  
ها، جداول و... را با   گراف پارا  .شود  ی وب استفاده م   یدادن به محتوا

 .کرد فی توان تعر  ی زبان م نی کمک ا

CSS :یمحتوا  یبر رو یظاهر  رات ییتغ جادیا یبرا HTML میمانند تنظ  
زبان  نیفونت ها و قرار دادن مطالب در چند ستون از ا نه،یرنگ پس زم
 .میکن ی استفاده م 
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  جادی ما امکان ا به است که گانیرا  ی س یزبان برنامه نو ک ی: پتیاسکر جاوا
 در .دهد ی وب و... را م یبه موقع محتوا ی متحرک، به روز رسان ریتصاو 

 میآن آشنا خواه یو کاربردها JavaScript مخفف JS با شتریادامه ب
 .شد

 

 

 ست؟ی چ پتی زبان جاوا اسکر  2#

بر متن  ی مبتن  ی س ی زبان برنامه نو کیتوان به عنوان  ی را م پتیاسکر جاوا
( و هم در سمت  رنده یگ سی )سرو نتیدر سمت کال هم  ظر گرفت کهدر ن

کردن صفحات وب با   ی تعامل  .شود ی دهنده( استفاده م  سیسرور )سرو 
است که زبان  ی در حال  نیا .است ریامکان پذ پتیکمک زبان جاوا اسکر

 .دهند ی ها ساختار و سبک م  تی به وب سا CSS و HTML یها
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 پتی کاربرد زبان جاوا اسکر  3#

JS ی را به خود جلب م سانیکه دارد توجه برنامه نو ی به خاطر انعطاف 
 ی تحت وب مرورگرها استفاده م  یبرنامه ها یزبان عمدتا برا نیا .کند

  لیموبا ی سی توان از آن در نرم افزار ها، سرورها و برنامه نو ی م  اما شود؛
 .هم استفاده کرد

 .میپرداز ی م پتیجاوا اسکر  ی اساس یاز کاربردها ی ادامه به برخ در
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 به صفحات وب یافزودن رفتار تعامل 1-3#

در  JavaScript توان با  ی که م  یی کارها  یبرا ی ت یمحدود چیواقع ه در
 .صفحه وب انجام داد وجود ندارد کی

 :نمونه از موارد استفاده آن عبارتند از چند

• Zooming in ای Zooming out ر ی تصو یرو 
 ت یشمارش معکوس در سا ایزمان سنج  کی  جادیا •
 صفحه وب  کیدر  ر یصدا و تصو پخش •

 وب و تلفن همراه یبرنامه ها جادیا 2-3#

 ی به طراح یار یبس سانی برنامه نو ل،یاستفاده مردم از موبا لیدلبه  امروزه
امکان را دارند  نی دهندگان ا توسعه .آورده اند یرو ی گوش  یها شنیکیاپل

جهت توسعه و ساخت برنامه  پتیمختلف جاوا اسکر یکه از چهارچوب ها 



 

5 www.namatek.com 

از  یمجموعه ا JS یها  چهارچوب .رندیوب و تلفن همراه بهره گ یها
 .هستند پتیکد جاوا اسکر یهستند که حاو یی ها کتابخانه

  تا  رندیگ ی قرار م سانیبرنامه نو ارینوشته شده و در اخت  شیکدها از پ نیا
استفاده از زبان جاوا  با .از آن استفاده کنند نیروت   ی سی برنامه نو یبرا

اجرا بر   قابل کرد که ی طراح  ی گوش ی برا یی ها کشنیتوان اپل  ی م  پتیاسکر
 .عامل ها هستند ستمیهمه س یرو

اشاره   ریتوان به موارد ز ی م  پتیمحبوب جاوا اسکر یها  framework از
 :کرد

• Angular 
• React Native 
• React 
• js 

 پتیتوسط زبان جاوا اسکر  یتوسعه باز  3-3#

  .استفاده کرد یوتر یکامپ یها یتوان در توسعه باز  یم  JavaScript از
برنامه   نیب یار یزبان طرفداران بس نی امر موجب شده است ا نیهم
 .کند دایپ یو عالقه مندان به صنعت باز  سانینو
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 هنر  4-3#

در جاوا   HTML5 توان از  ی در صفحات وب م ی ک یگراف ی طراح  یبرا
  یشکل ها میتوان   ی م ی زبان به آسان نی کمک ا با .استفاده کرد پتیاسکر

انواع پروژه   یبرا JS رو زبان نیا از .می نما میرا ترس یو سه بعد  یدو بعد
 .ردیگ ی مورد استفاده قرار م تال ی جید یهنر  یها

 ساعت هوشمند  یبرنامه ها 5-3#

  یبرنامه ها ی برا Pebble JS توان کتابخانه ی م  پتیکمک جاوا اسکر  با
  یورک برا میفر  نی الزم به ذکر است که ا البته .کرد جادی ساعت هوشمند ا

 .دارند نترنتیبه ا ازیشود که ن ی استفاده م یی برنامه ها

 پرنده یربات ها 6-3#

  .است ی س یزبان برنامه نو نی در دسترس تر پتیحال حاضر جاوا اسکر در
 JS ربات پرنده با کمک کی Node.js قیتوانند از طر ی م  سانی نو برنامه

را  نیبدون سرنش  یماهایساخت هواپ یی زبان توانا  نی ا .کنند یز یبرنامه ر
 .دهد ی هم به ما م 
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 وب یدر طراح پتی زبان جاوا اسکر  تیاهم 4#

JavaScript شود ی وب محسوب م  ی در طراح ی اصل یاز زبان ها ی ک ی.  
 :است ریوب به شرح ز ی در طراح پتیجاوا اسکر تی اهم لیاز دال ی برخ

 

 پت یرابط وب به کمک زبان جاوا اسکر  بهبود •
 کلمه در کادر جستجو  شنهادیپ •
 عناصر صفحه یی انمای و پو یساز  متحرک •
 و فونت نوشته ها  نهیرنگ پس زم رییتغ  امکان •
 اخطار به کاربران شینما •

 JavaScript یای مزا 5#

نوبت به  دیشده ا زبان پرطرفدار آشنا نیا یکاربردها ی که با برخ اکنون
 .رسد ی م  JS یایمزا ی معرف 
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 :عبارتند از ایمزا نیاز ا ی برخ

 باال  یی و کارا  سرعت •
 پت یآسان جاوا اسکر یر یادگیو  ی سادگ  •
 گسترده و استفاده راحت در هر صفحه وب  ی بان یپشت •
 کتابخانه  ی ادی تعداد ز داشتن •
 پت یساالنه جاوا اسکر تیو آپد  ارتقا •

 

 

 پتی زبان جاوا اسکر  بیمعا 6#

 .است ی ب یمعا یدارا ی س یبرنامه نو یزبان ها گری زبان همانند د نیا

 :آن عبارتند از یها بیاز ع ی برخ

 .کنند ی که از آن استفاده م  ی کسان  یمشاهده بودن کدها برا قابل •
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اخطار   امیپ شیرخ دهد، بدون نما پتیدر جاوا اسکر یی خطا اگر •
 .دیممکن است از برنامه خارج شو

 .ستیقابل اجرا ن ی م ی قد یمرورگرها در •

 

 یان یپا سخن

  5  بایتقر در سراسر جهان وجود دارند که تیوب سا  اردیلیم 1.6از  شیب
  یر یادگیرو  نی ا از .کنند ی استفاده م  پتیدرصد آن ها از زبان جاوا اسکر

  تیحائز اهم یوب و صنعت باز  یتوسعه تجارت و راه انداز  یزبان برا نیا
وابسته  یتکنولوژ  طیفراوان آن در مح یبه کاربردها JS تیمحبوب .است
  نیتمر ی کم با زبان آسان بوده و  نی ا یر یادگیبه ذکر است که  الزم .است

 .دیبا استفاده از آن به تسلط رس ی س یتوان در برنامه نو  ی م

 . میکمک کن JavaScriptبا  یی به شما در آشنا  میتوانسته باش دوارمیام


