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    زا هدافتسا اب .درک هدافتسا نآ زا لته و روت ،طیلب دننام یتامدخ ورزر ،یرگشدرگ یاه هبذاج یفرعم هنیمز رد هک تسا نارگشدرگ یارب لاتیجید یامنهار یعون یرگشدرگ عماج تیاس بو و نشیکیلپا

    صاخ ناکم کی اب هطبار رد ار دوخ رظن دروم تاعالطا یهاتوک نامز تدم رد نارگشدرگ ، متسیس نیا زا هدافتسا اب .درک هدافتسا نآ زا لته و روت ،طیلب دننام یتامدخ ورزر ،یرگشدرگ یاه هبذاج یفرعم

،ریواصت : دننام ار دوخ تاعالطا ات دوب دنهاوخ رداق ناربراک ،تامدخ ورزر رب هوالع .دنروآ یم تسدب صاخ ناکم کی اب هطبار رد ار دوخ رظن دروم تاعالطا یهاتوک نامز تدم رد نارگشدرگ ، متسیس نیا

     دنراذگب کارتشا هب نارگید اب ار دوخ تایبرجت رگید و ییایفارغج تیعقوم ، وئدیو ،ریواصت : دننام ار دوخ تاعالطا ات دوب دنهاوخ رداق ناربراک ،تامدخ ورزر رب هوالع .دنروآ یم تسدب

.دنراذگب کارتشا هب نارگید اب ار دوخ تایبرجت رگید و ییایفارغج تیعقوم ، وئدیو

               یاههبذاج مجنپ هبتر و یخیرات و یناتساب یاههبذاج مهد هبتر ناریا ،یرگشدرگ یناهج نامزاس شرازگ ساسا رب .تسا رادروخرب شرتسگ و دشر یارب ییالاب رایسب تیفرظ زا ناریا رد یرگشدرگ تعنص

،دمآرد بسک نوچمه یدایز یایازم ناریا رد یرگشدرگ تعنص هب هجوت .تسا اراد ناهج رد ار یعیبط یاههبذاج مجنپ هبتر و یخیرات و یناتساب یاههبذاج مهد هبتر ناریا ،یرگشدرگ یناهج نامزاس شرازگ

هعسوت یارب قفوم یاه همانرب زا یکی .دراد لابند هب ار یناریا گنهرف جیورت و ظفح ،ییاز لاغتشا ،دمآرد بسک نوچمه یدایز یایازم ناریا رد یرگشدرگ تعنص هب هجوت .تسا اراد ناهج رد ار یعیبط

                 و راطق ،امیپاوه طیلب ورزر .دنشاب یم هنیمز نیا رد ییاهنشیکیلپا تخاس ،یرگشدرگ تعنص هعسوت یارب قفوم یاه همانرب زا یکی .دراد لابند هب ار یناریا گنهرف جیورت و ظفح ،ییاز لاغتشا

             و اه ناروتسر ،یحیرفت و یخیرات یاهناکم نتفای ،یرگشدرگ یاهروت ،هاگتماقا و لته ورزر ،سوبوتا و راطق ،امیپاوه طیلب ورزر .دنشاب یم هنیمز نیا رد ییاهنشیکیلپا تخاس ،یرگشدرگ تعنص

یحارط رد ناوتیم هک تسا یتامدخ هلمج زا ریواصت یرلاگ و اه همانرفس ،یلحم یاه یمرگرس و اه ناروتسر ،یحیرفت و یخیرات یاهناکم نتفای ،یرگشدرگ یاهروت ،هاگتماقا و لته ورزر ،سوبوتا

               ،اهناکم اب دنناوتیم یرگشدرگ نشیکیلپا بصن اب نارگشدرگ .داد رارق رظن دم یرگشدرگ نشیکیلپا یحارط رد ناوتیم هک تسا یتامدخ هلمج زا ریواصت یرلاگ و اه همانرفس ،یلحم یاه یمرگرس

زا ار دوخ یاهزاین یمامت و دنوش انشآ دننکیم رفس نآ هب هک یرهش یاهیتاغوس و موسر و بادآ ،اهناکم اب دنناوتیم یرگشدرگ نشیکیلپا بصن اب نارگشدرگ .داد رارق رظن دم یرگشدرگ نشیکیلپا

 دننک عفر نآ قیرط زا ار دوخ یاهزاین یمامت و دنوش انشآ دننکیم رفس نآ هب هک یرهش یاهیتاغوس و موسر و بادآ


.دننک عفر نآ قیرط

یرگشدرگ عماج نشیکیلپا یزادنا هار حرط

یرگشدرگ نشیکیلپا یحارط تیمها

۱
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یرگشدرگ نشیکیلپا تخاس و یحارط تاناکما

۲

وبوتا و راطق ،امیپاوه طیلب نیالنآ دیرخ
یحیرفت و یرگشدرگ ناکما یفرعم

اگتماقا و لته نیالنآ ورزر
سوبوتا و راطق ،امیپاوه طیلب نیالنآ دیرخ

هد زایتما و رظن ندوزفا
هاگتماقا و لته نیالنآ ورزر

تفرشیپ گنیرتلیف و وجتسج ناکما
یهد زایتما و رظن ندوزفا

هد زایتما و رظن تبث ناکما
هتفرشیپ گنیرتلیف و وجتسج ناکما

وپ فیک و نیالنآ تخادرپ متسیس
یهد زایتما و رظن تبث ناکما

بتعم یاه هاگشورف زا نیالنآ دیرخ
لوپ فیک و نیالنآ تخادرپ متسیس

رگشدرگ و یحیرفت تامدخ ورزر
ربتعم یاه هاگشورف زا نیالنآ دیرخ

نامرد زکارم و اه ناتسرامیب یفرعم
یرگشدرگ و یحیرفت تامدخ ورزر

ه هاگتماقا و اه لته تاناکما یفرعم
ینامرد زکارم و اه ناتسرامیب یفرعم

ایرتشم هاگشاب تاناکما و تالیهست زا هدافتسا ناکما
اه هاگتماقا و اه لته تاناکما یفرعم

ناکم تیعقوم قیرط زا نیزنب پمپ و اه ناروتسر شیامن
نایرتشم هاگشاب تاناکما و تالیهست زا هدافتسا ناکما

شقن رد شیامن و تاییزج اب نکاما یمامت هدهاشم
یناکم تیعقوم قیرط زا نیزنب پمپ و اه ناروتسر شیامن


هشقن رد شیامن و تاییزج اب نکاما یمامت هدهاشم
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۳

 یتسیروت و یرگشدرگ حرط یاهتیزم

دنمفده و رثوم تاغیلبت

نیزه و نامز
رد ییوج هفرص
هنیزه و نامز

یاز دمآرد و لاغتشا
 یاه هنیمز ندومن مهارف
ییاز دمآرد و لاغتشا

یرهش اهتخاسریز هعسوت تسیز طیحم زا تظافح 

 یروآزرا گنهرف جیورت و ظفح
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۴

لوصحم ینف تاصخشم

متسیس رد هدافتسا دروم یاه کرو میرف و اه یژولونکت

نیا باختنا رد یلصا فادها زا یکی .تسا هدش یزاس هدایپ و یحارط یروانف هنماد ناماگشیپ تکرش ینف میت طسوت یسیون همانرب یاه نابز نیرت هداس لاح نیع رد و نیرتدیدج هدافتسا اب لوصحم نیا

و رورس شخب رد یرازفا تخس تاناکما نیرت ییادتبا اب یرادرب هرهب رد یگداس اه مرفتلپ و اه نابز نیا باختنا رد یلصا فادها زا یکی .تسا هدش یزاس هدایپ و یحارط یروانف هنماد ناماگشیپ تکرش

  یکی هک Flutter کرو میرف باختنا تسا رکذ هب مزال .تسا نآ یناسرزور هب و هعسوت ناکما نینچمه و رورس شخب رد یرازفا تخس تاناکما نیرت ییادتبا اب یرادرب هرهب رد یگداس اه مرفتلپ و اه نابز

Flutteکرو میرف باختنا تسا رکذ هب مزال .تسا نآ یناسرزور هب و هعسوت ناکما نینچمه Flutter هب تبسن لوصحم نیا یتباقر تیزم ،دوش یم بوسحم ایند مرفتلپ یتلوم یاه کرو میرف نیرت یوق زا یکی هک

.تسا رازاب ینونک تالوصحم ریاس هب تبسن لوصحم نیا یتباقر تیزم ،دوش یم بوسحم ایند مرفتلپ یتلوم یاه کرو میرف نیرت یوق زا

 .تسا رازاب ینونک تالوصحم ریاس

Node J

Redimongo D

Socket i

React J

PW

RestFu

FlutteDAR

React JS Mongo DB Socket io Node JS Redis RestFul API Flutter
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نیالنآ یرگشدرگ پاتراتسا یزادنا هار لحارم

یرگشدرگ عماج پاتراتسا هدنیآ

۵

یرگشدرگ پاتراتسا یزادنا هار زا لبق عماج و لماک رازاب تاقیقحت ماجنا ۱

(رتفد ای هزاغم) سیسات ناکم باختنا ۲

یرگشدرگ نشیکیلپا یارب یندنام دای هب و بسانم یمسا باختنا ۳

یرگشدرگ سناژآ سیسات تازوجم تفایرد ۴

نشیکیلپا یحارط یارب هبرجت اب و صصختم یرازفا مرن تکرش نتفای ۵

دیدج نایرتشم نتفای تهج ،رثوم تاغیلبت و قیقد یبایرازاب ۶

یرتشم تیاضر و یوق ینابیتشپ ۷

ابقر ربارب رد یتباقر یاه یگژیو داجیا ۸

رد لیسناتپ نیا دوجو رگناشن ،مدرم نیب رد ... و یرگشدرگ یعامتجا یاه هکبش ،روت و طیلب شورف پاتراتسا دننام یحیرفت تامدخ یاه پاتراتسا نوزفا زور و الاب تیبوبحم ،دهد یم ناشن اه یسررب

    یاه حرط هب هجوت اب یرگشدرگ تامدخ یزادنا هار یهدزاب .دشاب یم زین یرگشدرگ عماج پاتراتسا رد لیسناتپ نیا دوجو رگناشن ،مدرم نیب رد ... و یرگشدرگ یعامتجا یاه هکبش ،روت و طیلب شورف

   دشاب یم لاس ۱.۲ نآ هیامرس تشگزاب خرن و تسا هنالاس دصرد ۹۰ دودح هدش هتشون یهیجوت یاه حرط هب هجوت اب یرگشدرگ تامدخ یزادنا هار یهدزاب .دشاب یم زین یرگشدرگ عماج پاتراتسا


.دشاب یم لاس ۱.۲ نآ هیامرس تشگزاب خرن و تسا هنالاس دصرد ۹۰ دودح هدش هتشون یهیجوت۱.۹
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؟ دنک یم ینابیتشپ هنوگچ ناماگشیپ تکرش

۶

رد روشک فلتخم یاهرهش رد نونکا مه یروانف هنماد ناماگشیپ تکرش تالوصحم .دوب دهاوخ امش رانک رد هظحل هب هظحل یراکمه عورش هظحل زا یروانف هنماد ناماگشیپ تکرش ینابیتشپ و ینف میت

تکرش نیا تاراختفا زا یکی گنردالب ییوگخساپ و سرتسد رد ینابیتشپ و دنتسه یرادرب هرهب لاح رد روشک فلتخم یاهرهش رد نونکا مه یروانف هنماد ناماگشیپ تکرش تالوصحم .دوب دهاوخ امش

   ریز دراوم هب ناوت یم ناونع لباق تامدخ هلمج زا .هدیدرگ ام نایرتشم یدنمتیاضر بجوم هک تسا تکرش نیا تاراختفا زا یکی گنردالب ییوگخساپ و سرتسد رد ینابیتشپ و دنتسه یرادرب هرهب لاح

  درک هراشا ریز دراوم هب ناوت یم ناونع لباق تامدخ هلمج زا .هدیدرگ ام نایرتشم یدنمتیاضر بجوم هک تسا

:درک هراشا
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ناماگشیپ نشیکیلپا یحارط تکرش ارچ

۷

اه مرفتلپ یمامت رد نشیکیلپا تخاس

              هتشاد ار فلتخم یاه هاگتسد رد بصن لکشم رگا ،هدش یحارط نشیکیلپا کی ،تساههاگتسد عاونا رد نآ صقن یب یارجا ،لیابوم نشیکیلپا یحارط رد یمهم رایسب تاکن زا یکی
 رد هدش یحارط نشیکیلپا رگا .تسناد قفوم ناوت یمن ار دشاب بوبحم و یدربراک رگا یتح ،دشاب هتشاد ار فلتخم یاه هاگتسد رد بصن لکشم رگا ،هدش یحارط نشیکیلپا کی ،تساههاگتسد
دشر دهاش یدایز رایسب نازیم هب دیناوت یم دشاب ارجا لباق مه ios مرفتلپ یور رب ،دیوردنا رتسب رد هدش یحارط نشیکیلپا رگا .تسناد قفوم ناوت یمن ار دشاب بوبحم و یدربراک رگا یتح ،دشاب
ioمرفتلپ یور رب ،دیوردنا رتسب ios دیشاب دوخ نشیکیلپا دشر دهاش یدایز رایسب نازیم هب دیناوت یم دشاب ارجا لباق مه

.دیشاب دوخ نشیکیلپا

متسیس رمتسم یاه یناسرزورب

و اه گاب ساسا رب ارنآ تیریدم متسیس و اه نشیکیلپا یا هرود تروص هب ناماگشیپ ینف و ینابیتشپ میت ،تسا بسانم تینما نتشاد بوخ نشیکیلپا کی یاه هبنج نیرتمهم زا یکی
              دنناوتب اهنآ نشیکیلپا زا هدافتسا ماگنه رد ناربراک دننک یم یناسرزور هب یتینما تالکشم و اه گاب ساسا رب ارنآ تیریدم متسیس و اه نشیکیلپا یا هرود تروص هب ناماگشیپ ینف
             متسیس هتسه ،یتینما یاه یناسرزورب رب هوالع .دنشاب هتشاد نشیکیلپا تینما هب لماک دامتعا دنناوتب اهنآ نشیکیلپا زا هدافتسا ماگنه رد ناربراک دننک یم یناسرزور هب یتینما تالکشم
لکشم نودب و عیرس نشیکیلپا کی ات دوش یم یناسر زورب رازفا مرن یاه یژولونکت نیرخآ اب زین متسیس هتسه ،یتینما یاه یناسرزورب رب هوالع .دنشاب هتشاد نشیکیلپا تینما هب لماک دامتعا
دنک داجیا دوخ ناربراک یارب ار لکشم نودب و عیرس نشیکیلپا کی ات دوش یم یناسر زورب رازفا مرن یاه یژولونکت نیرخآ اب زین

.دنک داجیا دوخ ناربراک یارب ار

اه یگدیچیپ زا یرود

هب امش نشیکیلپا رگا  هک مینک یم تقد ار هتکن نیا هشیمه ام ،تسا هدش ناماگشیپ متسیس اب ناربراک رتهب طابترا و بذج ثعاب ،یرازفا مرن هدیچیپ یاه متسیس هداس یزاس هدایپ و یحارط
ناربراک دشاب ناوارف یاه یگدیچیپ اب فلتخم تاحفص یاراد و دوش یحارط یا هدیچیپ تروص هب امش نشیکیلپا رگا  هک مینک یم تقد ار هتکن نیا هشیمه ام ،تسا هدش ناماگشیپ متسیس
     ،دننک یم کرت ار امش نشیکیلپا تعرس هب و دنوشیم هتسخ نآ زا ندرک هدافتسا زا عیرس یلیخ ناربراک دشاب ناوارف یاه یگدیچیپ اب فلتخم تاحفص یاراد و دوش یحارط یا هدیچیپ تروص
نشیکیلپا زا یرت هنیهب تروص هب دوب دنهاوخ رداق امش ناربراک و نایرتشم ،یا هفرح یحارط اب اما ،دننک یم کرت ار امش نشیکیلپا تعرس هب و دنوشیم هتسخ نآ زا ندرک هدافتسا زا عیرس یلیخ
دننک ادیپ شیازفا امش ناربراک ات دوش یم ثعاب هجیتن رد و هدرک هدافتسا امش نشیکیلپا زا یرت هنیهب تروص هب دوب دنهاوخ رداق امش ناربراک و نایرتشم ،یا هفرح یحارط اب اما

.دننک ادیپ شیازفا امش ناربراک ات دوش یم ثعاب هجیتن رد و هدرک هدافتسا امش
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ناماگشیپ نشیکیلپا یحارط تکرش ارچ

۸

یرصب ییابیز و کیفارگ

و ییابیز یاراد ،هدش یحارط یاهنشیکیلپا رگا لاح نیا اب اما دشاب هتشاد نشیکیلپا ناربراک شیازفا رد یدایز رایسب ریثات دناوت یم یدربراک و دیفم یاه نشیکیلپا یحارط هک تسا تسرد
       زا هدافتسا .دینک دوخ نشیکیلپا بذج ار یدایز دارفا دیناوت یمن الومعم دشابن یبسانم کیفارگ و ییابیز یاراد ،هدش یحارط یاهنشیکیلپا رگا لاح نیا اب اما دشاب هتشاد نشیکیلپا ناربراک
دوش ثعاب دناوت یم لیابوم نشیکیلپا یحارط ماگنه رد دنسپ ربراک نینچمه و عونتم یاه گنر زا هدافتسا .دینک دوخ نشیکیلپا بذج ار یدایز دارفا دیناوت یمن الومعم دشابن یبسانم کیفارگ
دناوت یم نیاربانب و دنشاب هتشاد یرتهب ساسحا امش نشیکیلپا اب ندرک راک ماگنه رد ناربراک ات دوش ثعاب دناوت یم لیابوم نشیکیلپا یحارط ماگنه رد دنسپ ربراک نینچمه و عونتم یاه گنر
اب ییاه نشیکیلپا زا هدافتسا هب دنم هقالع یسک چیه .دوش امش نشیکیلپا ناربراک بذج ثعاب دناوت یم نیاربانب و دنشاب هتشاد یرتهب ساسحا امش نشیکیلپا اب ندرک راک ماگنه رد ناربراک ات
اب یاه نشیکیلپا زا هک دنتسه دنم هقالع دارفا رتشیب الومعم و تسین غولش یربراک طیحم اب ییاه نشیکیلپا زا هدافتسا هب دنم هقالع یسک چیه .دوش امش نشیکیلپا ناربراک بذج ثعاب
               ییابیز رد هک ار یمهم دراوم همه ناماگشیپ یربراک طبار یحارط میت .دننک هدافتسا هداس کیفارگ اب یاه نشیکیلپا زا هک دنتسه دنم هقالع دارفا رتشیب الومعم و تسین غولش یربراک طیحم
یم ناغمرا هب امش یارب ار یجورخ نیرتهب و هتفرگ رظن رد ار دراد ریثات نشیکیلپا ندوب یدربراک و ییابیز رد هک ار یمهم دراوم همه ناماگشیپ یربراک طبار یحارط میت .دننک هدافتسا هداس کیفارگ
دنروآ یم ناغمرا هب امش یارب ار یجورخ نیرتهب و هتفرگ رظن رد ار دراد ریثات نشیکیلپا ندوب یدربراک و

.دنروآ

نشیکیلپا یحارط رد یروآون

نشیکیلپا کی یحارط .دننک یم هدافتسا نشیکیلپا یحارط هنیمز رد ون یاه هدیا زا و دنراد زکرمت و دیکات یا هناقالخ ییاه نشیکیلپا تخاس رب هراومه ،ناماگشیپ نشیکیلپا یحارط و هعسوت میت
راتفر لیلحت و هیزجت .دوش یم اه نشیکیلپا تمس هب ناربراک دوخ هب دوخ بذج ثعاب ،باذج نشیکیلپا کی یحارط .دننک یم هدافتسا نشیکیلپا یحارط هنیمز رد ون یاه هدیا زا و دنراد زکرمت
 دراد ناماگشیپ یاه نشیکیلپا قفوم رد ییازس هب شقن یحارط زا لبق ناربراک راتفر لیلحت و هیزجت .دوش یم اه نشیکیلپا تمس هب ناربراک دوخ هب دوخ بذج ثعاب ،باذج

.دراد ناماگشیپ یاه نشیکیلپا قفوم رد ییازس هب شقن یحارط زا لبق ناربراک

اه تکرام پا مامت رد راشتنا

     وضع یلپ لگوگ و رازاب هفاک دننام اه تکرام زا یرایسب رد دنتسه دنمشوه یاه یشوگ یاراد هک یدارفا رثکا الومعم ،دنتسه نشیکیلپا راشتنا و غیلبت یارب لحم نیرتهب الومعم اه تکرام
      اب ناماگشیپ نشیکیلپا یحارط میت .دننک تفایرد ار دوخ زاین دروم یاه نشیکیلپا ات دنتسه وضع یلپ لگوگ و رازاب هفاک دننام اه تکرام زا یرایسب رد دنتسه دنمشوه یاه یشوگ یاراد
              دوخ نایرتشم یارب ار لکشم نودب یرازگراب ناکما ،اه تکرام یاهدرادناتسا و طباوض مامت تیاعر اب ناماگشیپ نشیکیلپا یحارط میت .دننک تفایرد ار دوخ زاین دروم یاه نشیکیلپا ات دنتسه
تسا هدروآ ناغمرا هب دوخ نایرتشم یارب ار لکشم نودب یرازگراب ناکما ،اه تکرام یاهدرادناتسا و طباوض مامت تیاعر

.تسا هدروآ ناغمرا هب


