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 بو رد اواج یشزومآ هرود یاهلصفرس
 اواج رد بو یسیون همانرب اب ییانشآ .1
 بو رگرورم مینادب الثم .میوش انشآ بو یسیون همانرب میهافم اب تسا مزال مینک عورش ار بو یسیون همانرب هکنیا زا لبق

 بو همانرب و URL و تروپ لیبق زا یمهافم اب هسلج نیا رد .دننکیم راک مه اب یلکتورپ هچ اب و دنتسیچ بو رورس و

 .دیوش هدامآ بو یسیون همانرب یارب ات دنوشیم هدامآ بو یسیون همانرب طیحم همادا رد .دیوشیم انشآ

 یشدرگ ،دیدرک هدامآ زین ار یسیون همانرب طیحم و دیدش انشآ اواج رد بو یسیون همانرب یاهزاین شیپ اب هکنیا زا دعب

 میهاوخ حیرشت ار هیاپ میهافم یخرب ،هنومن همانرب کی نتشون اب و تشاد میهاوخ اواج رد بو یسیون همانرب رد عیرس

  .درک

 

 اواج رد بو یسیون همانرب اب ییانشآ .1.1

  ؟تسیچ تنرتنیا •

 بو اب ییانشآ •

 »Server« و »Client« تمس یاهرازفا مرن •

  بو ۀمانرب •

  تروپ •

 )...،HTTP، HTTPS، FTP، SMTP( بو یاهلکتورپ •

• Request/Response 

• URL 

 کیمانید و کیتاتسا تاحفص •

 ییاواج یاهرورس-بو •

 Apache Tomcat تفایرد •

 Tomcat بصن •

 Tomcat یدنبرکیپ و میظنت •

 

 اواج رد بو یسیون همانرب رد یراذگ و تشگ  .1.2

 بو همانرب راتخاس •

 هنومن همانرب کی یزاس هدایپ •

 )WAR لیاف دیلوت( همانرب یدنب هتسب •

 همانرب یارجا و تست •

 Tomcat رد همانرب رارقتسا •

 میراد زاین نآ هب ارچ و تسیچ ایوپ هحفص کی •

 Servlet کی یزاس هدایپ •
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 Servlet هب URL کی صاصتخا •

 Servlet یارجا و لیاپماک •

 JSP یزاس هدایپ •

 JSP هب URL صاصتخا •

 یگناخ هحفص •

 بو همانرب رد یجراخ یاههناخباتک زا هدافتسا •

 بو همانرب نیدنچ کرتشم یاههناخباتک •

 Servlet  ای JSP کی هب رتماراپ لاسرا •

 بو همانرب رد یلومعم سالک کی یزاس هدایپ •

 

2- Servlet  
Servlet دوشیم بوسحم بو یسیون همانرب رد هیاپ و یدیلک میهافم زا. Servletهعسوت یارب اواج یژولونکت نیلوا اه 

 رد بو یسیون همانرب یلصا و هیاپ میهافم وزج نانچمه ،نآ یفرعم زا اهلاس تشذگ زا دعب نانچمه یلو دندوب بو

 هدایپ هوحن ،هداس Servlet کی یزاس هدایپ اب سپس و دوشیم حیرشت Servlet  موهفم ادتبا هسلج نیا رد .دنتسه اواج

 هداد حیضوت یلمع لاثم کی اب هارمه اهServlet زا یرتشیب تاrزج همادا رد .دوشیم حیرشت Servlet یارجا و یزاس

  .دوشیم

 فرعم تکجبآ ود نیا .دوشیم هتخادرپ Response و Request یاهتکجبآ تاrزج هب ،هسلج نیا زا مود شخب رد

 رد اطخ دوجو ،لاثم ناونع هب .تسا یناوارف تاrزج یواح هک تسا ربراک رگرورم اب Servlet لماعت یاههداد مامت

 .دنوشیم لدنه تکجبآ ود نیا طسوت یگمه...،رگرورم زا هدش لاسرا یاههداد ،اهیکوک ،ربراک تساوخرد شزادرپ

 

 Servlet یسیون همانرب .2.1

 Servlet یاهدتم •

 Web Server رد Servlet کی یارجا لحارم •

 )POST و GET یاه هداد( رگرورم زا هداد لاسرا •

 )هناخباتک کی تاعالطا شیاریو و تبث( یلمع لاثم کی یزاس هدایپ •

 

 Response و Request یاهتکجبآ .2.2

 تساوخرد تکجبآ زا Header یاههداد هب یسرتسد •

 خساپ تکجبآ یاهHeader و تیعضو یاهدک •

 تیعضو یاهدک ندرک یهدرادقم •

 مهم تیعضو یاهدک یخرب اب ییانشآ •

 بو یاههمانرب رد Cache لرتنک •
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 اهیکوک .3
 لابند ار بو ناربراک تیعضو ،رابرس نیرتمک اب ات دنهدیم ناکما اهنآ ،دنتسه بو میهافم نیرتدربراکرپ زا یکی یکوک

 )اهرگرورم( بو ناربراک تیعضو یرادهگن و یریگیپ فرص ار یدایز عبانم تسیابیم اهرورس ،یکوک دوجو نودب .درک

 راک تاrزج و اهشلاچ اب و تخادرپ میهاوخ بو یاههمانرب رد اهیکوک ندرک لدنه هوحن هب ادتبا هسلج نیا رد .دننک

 .دش دیهاوخ انشآ اهیکوک اب

 ششوپ نآ فده و دش یفرعم Servlet زا دعب JSP یژولونکت .دیوشیم انشآ JSP یژولونکت اب ،هسلج نیا مود شخب رد

 یرامعم اما ،دش لیدبت اواج رد بو یژولونکت نیرت هدافتسارپ و نیرت یلصا هب تعرس هب و دوب اهServlet فعض طاقن

 تکرش تیاهن رد ات دش نآ هب یرهمیب بجوم ،دنکیم بیکرت HTML یاهگت اب ار اواج یاهدک هک نآ یابیز نادنچ هن

 یاهکرو میرف زا یرایسب طسوت نانچمه JSP یژولونکت ،دوجو نیا اب .درک یفرعم ار JSF نیزگیاج یژولونکت لکاروا

  .دوشیم هدافتسا Spring MVC هلمج زا اواج رد بو

 

 

 

 

 اهیکوک .3.1
 ؟تسیچ نآ دربراک دراوم و تسیچ یکوک •

 اهیکوک تالکشم •

 بو رگرورم هب یکوک لاسرا •

 بو رگرورم زا یکوک تفایرد •

 یکوک تکجبآ یهدرادقم و تخاس •

 یکوک رمع لوط میظنت •
 اهیکوک رگید تایصوصخ زا هدافتسا و یهدرادقم •

 اهیکوک اب هطبار رد یلمع یاهنیرمت •
 اهیکوک زا هدافتسا رد یلمع یاههتکن یخرب •
 HTML مرف رد یفخم یدورو ،بو یاهسردآ یسیونزاب ،یکوک زا هدافتسا اب ربراک یبایدر •

 ربراک یبایدر یارب Session زا هدافتسا •
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 JSP تاحفص .3.2

 JSP یارجا و یزاس هدایپ •

 JSP یاهگت •

 )فیرعت گت و ،دک گت ،شیامن گت( یاهمانرب یاهگت •

 تاحیضوت گت •

 JSP تاحفص رد هدش فیرعت شیپ زا یاهریغتم •

 Request (HttpServletRequest) تکجبآ زا هدافتسا •

 Response (HttpServletResponse) تکجبآ زا هدافتسا •

 Session (HttpSession) تکجبآ زا هدافتسا •

 Out (PrintWriter) تکجبآ زا هدافتسا •

 Application (ServletContext) تکجبآ زا هدافتسا •

 Page (PageContext) تکجبآ زا هدافتسا •

 Config (ServletConfig) تکجبآ زا هدافتسا •

 

 اواج رد اهگت .4
 دنرادن ییارجا هبنج هک اهگت نیا زا یخرب هب ،درب هرهب یکمک یاهگت زا یاهعومجم زا ناوتیم  JSP تاحفص دیلوت رد

 دیوشیم انشآ اهگت نیا اب هسلج نیا لوا شخب رد .دوشیم هتفگ Directive دنشاب هتشاد یحیضوت هبنج تسا نکمم و

 .دیزومآیم ار اهنآ زا هدافتسا هوحن و دربراک و

 دیهاوخ JSP تاحفص یاهدک تیفیک دوبهب یارب JavaBean یاهسالک زا هدافتسا هوحن ،هسلج نیا زا مود شخب رد

 اب و دنوشیم هتشون یصخشم دعاوق ساسارب هک دنتسه یمومع ییاواج یاهسالک عقاو رد اهJavaBean .تخومآ

 اهنآ یاهدلیف رادقم هب ای درک یهدرادقم ار اهنآ یاهدلیف ،تخاس تکجبآ اهنآ یور زا ناوت یم JSP یاهگت زا هدافتسا

 .دومن ادیپ یسرتسد

 .دیوشیم انشآ دننکیم ناسآ ار JSP تاحفص دیلوت راک هک درادناتسا یاهگت یخرب اب ،هسلج نیا زا موس شخب رد

 .تساهگت نیا لومعم یاهدربراک زا اههقلح و if-else و if راتخاس ،ریغتم کی هب یهدرادقم ،ریغتم کی رادقم شیامن

 هب یسرتسد یارب هداس یفیصوت نابز کی هک دیوشیم انشآ Expression Language اب ،موس شخب همادا رد

 .تسا JSP تاحفص رد ییاواج یاهتکجبآ

 

  )Directives( امنهار یاهگت .4.1

 Page یاهگت •

 Include گت •

 Taglib گت •

 

4.2. JavaBeans 

• JavaBean زج و تسیچr؟تسا هنوگچ نآ یزاس هدایپ تا 
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 JavaBean تکجبآ داجیا •

 JavaBean یاهدلیف هب یسرتسد •

 JavaBean یاهدلیف یهدرادقم •

 request یاهرتماراپ یور زا JavaBean یاهدلیف یهدرادقم •

 request یاهرتماراپ ريداقم زا JavaBean یاهدليف مامت یهدرادقم •

 اهJavaBean یراذگ کارتشا هب •

 

 JSP تاحفص رد EL یاهترابع و درادناتسا یاهگت .4.3

 ؟دراد یدربراک هچ و تسیچ درادناتسا یاهگت •

 هیاپ تایلمع ماجنا •

 >c:out< طسوت ترابع ای ریغتم کی رادقم شیامن •

 >c:set< زا هدافتسا اب ریغتم کی یهدرادقم •

 >c:remove< زا هدافتسا اب scope کی زا ریغتم کی فذح •

 >c:catch< زا هدافتسا اب JSP هحفص رد ییاواج ترابع کی یاطخ ندرک لدنه •

 >c:if< زا هدافتسا اب یطرش ترابع کی ماجنا •

 >c:otherwise< و >c:choose>، <c:when< زا هدافتسا اب if-else راتخاس یزاس هدایپ •

 >c:forEach< زا هدافتسا اب هقلح داجیا •

 >c:forTokens< زا هدافتسا اب اههتشر یور هقلح داجیا •

 >c:import< زا هدافتسا اب رگید هحفص هب هحفص کی یاوتحم ندوزفا •

 >c:url< زا هدافتسا اب URL کی دیلوت •

• redirect زا هدافتسا اب صاخ هحفص کی هب ربراک ندرک >c:redirect< 

 >c:import>، <c:redirect> ، <c:url< یاهگت رد >c:param< یلخاد گت زا هدافتسا •

 EL عباوت زا هدافتسا •

 EL زا هدافتسا اب ییاواج یاهترابع یزاس هداس •

 ریغتم کی رادقم هب یسرتسد •

 EL رد ضرف شیپ یاهتکجبآ •

• param و paramValues 

• header و headerValues 

• cookie 

• initParam 

 تکجبآ کی یاهدلیف هب یسرتسد •

 Map و List ،هیارآ کی ریداقم هب یسرتسد •

 یتابساحم یاهرگلمع •
 یاهسیاقم یاهرگلمع •

 یقطنم یاهرگلمع •
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 هقرفتم یاهرگلمع •
 EL عباوت •

 EL ندرک لاعفریغ •

 صاخ EL ترابع کی ندرک لاعفریغ •

 

 

 تینما و تامیظنت .5
 زا یرایسب و دوشیم هتفگ همانرب تامیظنت لیاف نآ هب هک دراد دوجو Web.XML لیاف کی ییاواج بو یاههمانرب رد

 ییوگدمآ شوخ هحفص نآ هب هک همانرب یلصا هحفص ناونع هب .دنوشیم فیرعت و صخشم نآ رد همانرب یاهشخب

 رد هسلج نیا زا لوا شخب رد .دنوشیم صخشم لیاف نیا رد رگید تاrزج زا یرایسب و ،اطخ تاحفص ،دوشیم هتفگ

  .درک میهاوخ تبحص لیاف نیا تاrزج دروم

 زا ار همانرب تاحفص ناوتیم هنوگچ هکنیا ،تخادرپ میهاوخ بو یاههمانرب یزاس نما هب ،هسلج نیا زا مود شخب رد

 دناوتیم هنوگچ بو همانرب کی و .مینک لرتنک ار ناربراک فلتخم یاهشقن هنوگچ ،درک تظفاحم ناربراک یسرتسد

 HTTPS زا هدافتسا و یدنبرکیپ هوحن ،شخب نیا یاهتنا رد .دش دهاوخ ثحب شخب نیا رد دنک ییاسانش ار ناربراک

 .دش دهاوخ ثحب رورس-بو و رگرورم یطابترا لاناک یزاس نما یارب

 لرتنک ناکما ام هب هک مینکیم یفرعم ار »Listener« و »رتلیف« هتفرشیپ و مهم موهفم ود ،هسلج نیا زا موس شخب رد

  .دنهدیم ار همانرب ثداوح و بو همانرب کی لماک

 

 Web. XML ،بو همانرب تامیظنت لیاف .5.1

 اهنآ بيترت و Web.XML رصانع اب ییانشآ •

• icon 

• display-name 

• description 

• distributable 

• context-param 
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• filter 

• filter-mapping 

• listener 

• servlet 

• servlet-mapping 

• session-config 

• mime-mapping 

• welcome-file-list 

• error-page 

• security-constraint 

• login-config 

• security-role 

 

 بو رد تینما .5.2

 Programatic  و Declarative بو همانرب یزاس نما یاهشور •

 ناربراک فیرعت •

 Digest و HTML، BASIC مرف قیرط زا )Authentication( ناربراک ییاسانش •

 Login هحفص •

 login-error هحفص •

 دنوش تظفاحم دیاب هک ییاهURL یفرعم •

• >display-name< 

• >web-resource-collection< 

 دنوش یبایتسد SSL قیرط زا دیاب هک ییاهURL ندرک صخشم •

 ناربراک یسرتسد لرتنک یارب HttpServletRequest تکجبآ زا هدافتسا •

  اهListener و اهرتلیف – موس شخب •

 دراد یدربراک هچ و تسیچ رتلیف •

 رتلیف یزاس هدایپ •

 رتلیف یدنبرکیپ و میظنت •
 رتلیف یارب یلمع لاثم کی یزاس هدایپ •

 رتليف نيزاغآ یاهرتماراپ زا هدافتسا و فیرعت •

 Listener زا هدافتسا اب بو ۀمانرب کی نورد یاهدادخر لرتنک •

 ServletContextنتفر نيب زا اي داجیا نامز رد نیزاغآ تايلمع ماجنا •

 ServletContext ر�غت نامز رد هاوخلد تايلمع ماجنا •

 Session نتفر نیب زا و داجیا نامز رد هاوخلد تایلمع ماجنا •

 Sessio تکجبآ ر�غت نامز رد هاوخلد تایلمع ماجنا •
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  بو یاههمانرب یرامعم .6

 عورش ار یعقاو همانرب کی یسیون همانرب ات میاهدامآ ،دیا هدش هدامآ بو یسیون همانرب میهافم اب امش هک هسلج نیا ات

 هدایپ کرو میرف کی زا هدافتسا اب ییاواج بو یاههژورپ مامت ابیرقت هک تسا نیا دراد دوجو لمع رد هک یاهتکن .مینک

 یهدنامزاس ار دوشیم ماجنا بو یاههمانرب رد امومع هک یرارکت تایلمع ات دناهدرک شالت اهکرو میرف .دنوشیم یزاس

 هیاپ یاهیژولونکت رد هک ییاهفعض بیترت نیا هب و دننک ظاحل دوخ یرامعم رد ار یحارط یاهوگلا زا یرایسب و دننک

 هدننک لرتنک یوگلا و MVC یرامعم و دیوشیم انشآ اهکرو میرف یخرب اب هسلج نیا یادتبا رد .دننک عفر ار دراد دوجو

 .دیوشیم انشآ Component-Based و Action-Based یاهکرو میرف یاهتوافت اب و دیزومآیم ار ییولج

 رد .دیوشیم انشآ تسا هدش هیارا Servlet و JSP تالاکشا عفر یارب لکاروا طسوت هک JSF یژولونکت اب مود شخب رد

 رد یراذگ و تشگ ،شخب نیا همادا رد .دنراذگیم رایتخا رد بو یاههمانرب هعسوت یارب کرو میرف کی JSF عقاو

  .تشاد میهاوخ JSF یژولونکت

 

  بو یاههمانرب یرامعم .6.1

 MVC یرامعم •

 رگید ۀحفص هب هحفص کی زا ربراک تساوخرد تیاده •

 کیتاتسا ِعبانم ِیريگراكب •

 دصقم ۀحفص ِیارب تاعالطا ِندرك مهارف •

 رگید ۀحفص هب هحفص کی زا ربراک تساوخرد تیاده ماگنه یبسن ِیهدسردآ •

 Servlet ای JSP کی هب JSP کی زا ربراک تساوخرد تیاده •

 بو یاهکرو میرف •

 Component-Based و Action-Based یاهکرو میرف •

 »ییولج ۀدننک لرتنک« ِیوگلا •

 

 Java Server Faces  اب ییانشآ .6.2

 JSF همانرب یزادنا هار و میظنت •

 JSF یاههناخباتک ندوزفا •

 بو همانرب میظنت •

 faces-config.xml لیاف داجیا •

 JSF همانرب نیلوا یزاس هدایپ •

• PrimeFaces 

 

 JSF رد یراذگ و تشگ .6.3

 اهتننوپماک مامت رد کرتشم یاهیگژیو •

 ینتم یدورو •
 بسچرب •
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• Radio Button 

• Check Box 

• Combo Box 

 یرابجا یاهیدورو •

 یجنس تحص •

 یجنس تحص ماغیپ شیامن •

 یصخش یاهValidator زا هدافتسا و یزاس هدایپ •

 اههدننک لیدبت •

 

  JSF همانرب تایئزج  .7
 ،دیوش انشآ JSF تاrزج اب ات تسا هدیسر نآ تقو JSF یاههمانرب یزاس هدایپ هوحن و بوچراهچ اب ییانشآ زا دعب

 هک دراد JSP EL اب یدایز یاهتهباشم و دوشیم هتفگ EL نآ هب هک تسا ینابز هیارا JSF تایصوصخ نیرتمهم زا یکی

  .دیاهدش انشآ نآ اب لبق تاسلج رد البق

 نودب ناوتب هکنیا .دوشیم ثحب )Internationalization( همانرب کی یزاس هنابزدنچ هوحن ،هسلج نیا زا مود شخب رد

 قوف تیلباق و تیزم کی دومن ینابیتشپ ار)... ،یوسنارف ،یسیلگنا ،یبرع الثم( دیدج نابز کی همانرب یاهدک رد ر�غت

 .تسا همانرب ره یارب هداعلا

 .دیوشیم انشآ اهنآ زا هدافتسا هوحن و PrimeFaces و JSF یاهتننوپماک اب ،هسلج نیا زا موس شخب رد

 

7.1.  JSF EL  

 یتشپ تکجبآ یاهدلیف هب یسرتسد •

 هدش فیرعت شیپ زا یاهریغتم •

 تساوخرد یاهرتماراپ •

  یکوک •

 EL یاهرگلمع •

 ینابساحم یاهرگلمع •
 یا هسیاقم یاهرگلمع •

 عباوت •
 

 

 

 ینابز دنچ .7.2
 ؟تسیچ ینابزدنچ •

  Resource Bundle یاهلیاف •
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 JSF رد Resource Bundle یاهلیاف میظنت •

 Resource Bundle تایوتحم هب عاجرا •

 نیچ-پچ ای نیچ-تسار •

 

 PrimeFaces یاهتننوپماک  .7.3

 اهیدورو •
 اههمکد •
• Link 

• CommandButton 

• CommandLink 

• LinkButton 

• SplitButton 

  لودج •

 یدنب هحفص •

 ندرک بترم •

 >p:commandLink< ای >p:commandButton< یاهتننوپماک زا هدافتسا اب یکت باختنا •

 فیدر نآ یور کیلک اب فیدر کی باختنا •

 RadioButton طسوت فیدر کی باختنا •

 CheckBox طسوت فیدر دنچ باختنا •

 ایوپ یاهنوتس •
 Lazy یراذگراب •

 ،اههداد ندرکرتلیف ،AJAX یاهدادخر ،باختنا ،یتخرد راتخاس هب ونم ندوزفا ،Lazy Tree( هراوتخرد •

 )توافتم یاههخاش

 )PickList، Accordion( اهتسیل •

 )Tab( بت •

• >p:panelGrid< 

 )Toolbar( رازبا راون •

 اهونم •
 )دولپآ و دولناد( لیاف اب راک •

 اهگولاید •

 

  

 تننوپماک یزاس هدایپ .8
 هب دیاب دشابن دوجوم و هدشن ینیب شیپ PrimeFaces ای JSF رد هک میشاب هتشاد یتننوپماک هب زاین دوخ همانرب رد رگا

 .میهدیم حیضوت ار یصخش تننوپماک کی یزاس هدایپ هوحن هسلج نیا یادتبا رد .میشاب نآ یزاس هدایپ رکف
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 فورعم یانثتسا اب و مینکیم حیرشت ار اهانثتسا و اهاطخ ندرک لدنه هوحن ،هسلج نیا زا مود شخب رد

ViewExpiredException دیوشیم انشآ. 

 .دیوشیم انشآ WebSocket لیبق زا هتفرشیپ تاعوضوم یخرب اب ،هسلج نیا زا موس شخب رد

 

  یصخش یاهتننوپماک .8.1

 ؟دوشیم یزاس هدایپ یدراوم هچ رد و تسیچ یصخش یاهتننوپماک •

 XHTML هحفص داجیا •

• >composite:interface< 

• >composite:implementation< 

 resources هخاش رد تننوپماک لیاف هریخذ •

 یبیکرت تننوپماک زا هدافتسا •

 

 اطخ لرتنک .8.2
 JSF رد اطخ لرتنک مسیناکم •

 web.xml و faces-config.xml میظنت •

• ViewExpiredException 

 اطخ شیامن •

 AJAX رد اطخ لرتنک •

 

  JSF رد هتفرشیپ تاعوضوم .8.3

 JSF هخسن •

 validator هب رتماراپ لاسرا •

 RequestContext سالک •

 JSF تاحفص رد نیزاغآ تایلمع •

 یتایلمع طیحم رد همانرب رارقتسا •

• Cache تاحفص ندرک XHTML 

 

 

  

  WebSocket و Push/Notification میهافم  .9

 هدایپ رد ارنآ دربراک و دیوشیم انشآ اواج رد WebSocket و push/notification میهافم اب هسلج نیا لوا شخب رد

 .دیزومآیم یزورما نردم و دنسپربراک یاههمانرب یزاس
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 .دیزومآیم ار اهتراچ و اهرادومن دیلوت هوحن ،هسلج نیا زا مود شخب رد

 .دوشیم هداد شزومآ JSF یاههمانرب هتسوپ ر�غت و یزاس صخش هوحن زین موس شخب رد

 

9.1. WebSocket 

 WebSocket میهافم •

 WebSocket داجیا •

 Endpoint سالک •

 Annotation زا هدافتسا •

 مایپ تفایرد و لاسرا •

 اهClient ۀمه هب مایپ لاسرا •

 مایپ تفایرد •

 Client یاههداد یرادهگن •

 Decoder و Encoder یریگراکب •

 Encoder یزاس هدایپ •

 Decoder یزاس هدایپ •

 ریسم یاهرتماراپ •

 اطخ لرتنک •
• Ping/pong 

 Client یزاس هدایپ •

 PrimeFaces تننوپماک زا هدافتسا •

 

 باعل و گنر و مت یزاس یصخش و رادومن و تراچ .9.2

 )Line Chart( یطخ رادومن •

 )Bar Chart( یا هلیم رادومن •

 )Pie Chart( یا هریاد رادومن •

 )Bubble Chart( یبابح رادومن •

 )Donut Chart( تانود رادومن •

 رادومن زا سکع دیلوت •

 

 

 یربراک طساو یزاس یصخش .9.3

 JQueryUI یاه مت یریگراکب و میظنت •

 Font Awesome زا هدافتسا •
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• ThemeSwitcher 

 

  رورس یاهدک دیلوت .10
 ار دوشیم هداد شیامن ربراک رگرورم رد هک ار یربراک طساو هک تسا هدامآ رازاب هب بو یاههمانرب زا یدیدج لسن هزورما

 و HTML یاهگت زا دنهدیم لکش ار همانرب قطنم هک اواج یاهدک ندش ادج .تسا هدرک ازجم رورس تمس زا یلک هب

 .میزادرپیم نآ هب هسلج نیا رد هک دراد یدایز یاهتیزم دنراد ار ربراک اب لماعت و شیامن راک افرص هک تپیرکسا اواج

 ییاههناخباتک اب و دنوشیم ارجا رگرورم رد هک تپیرکسااواج یاهدک هب دنناوتب هک رورس یاهدک دیلوت هوحن ،هسلج نیا رد

 ،هسلج نیا ثحابم ندوب لصفم تلع هب .دوشیم هداد شزومآ دنوشیم دیلوت Angular و JQuery، ReactJS لیبق زا

 .تسا هدش هتفرگ رظن رد نآ یارب شخب کی افرص

 

 REST یاهسیورس .10.1

 JAX-RS و JAX-WS ،سیورس-بو یژولونکت یفرعم •

 تساجک اهنآ زا هدافتسا دراوم و تسیچ REST یاهسیورس •

 سیورس سالک یزاس هدایپ •

• Annotationیاه JAX-RS 

• Entity Provider 

 Response و Request یزاس یصخش یارب Produces@ و Consumes@ زا هدافتسا •

 تساوخرد تکجبآ یاهرتماراپ جارختسا •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟تسیک یقیدص اضردمحا هرود نیا سردم
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 یکشزپ مولع هاگشناد هژورپ هب طوبرم اواج هزوح رد دشرا رامعم •

 ادرپ هربخ تکرش هژورپ هب طوبرم اواج هزوح رد دشرا رامعم •

 اینب کتایک تکرش هژورپ هب طوبرم اواج هزوح رد دشرا رامعم •

 رتشا کلام هاگشناد هژورپ هب طوبرم اواج هزوح رد دشرا رامعم •

 یتایلام عماج حرط یلم هژورپ رواشم •

 تشادهب ترازو یلم هژورپ رواشم •

 تلم کناب هژورپ رواشم •

 )یسیلگنا و یسراف( اواج یاهباتک هعومجم فلوم •

 اواج سیردت هقباس لاس ۱۲ زا شیب •

 )سلطا( اواج یصصخت کرومیرف هئارا •
 

 

  :یلک هاگن کی رد هرود
  اواج اب بو یسیون همانرب شزومآ هرود :هرود ناوــنع  
 .دنریگب دای ار اواج اب بو یسیون همانرب دنهاوخیم هک یدارفا  :نیبطاـــخم  

 درادناتسا اواج هرود :هرود زاـــینشیپ  

 تعاس ۴۶ :هرود لوــط  

 تسا یصاصتخا یمارگلت هورگ یاراد :یناـــبیتشپ  

 یدولناد و یروضحریغ :هئارا هوــحن  

  یربراک لنپ قیرط زا دولناد :دولناد هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

 یقـــیدص اــــضردمحا  :سردــــم  

  ناموت رازه دون و دصراهچ و نویلیم کی :هرود غلـــبم  

 

 هنوگچ یدولناد یاههرود تفایرد هوحن

 ؟تسا
 

 رد و هدش دراو زومآکین تیاس رد دوخ یربراک باسح هب ،شرافس تبث زا سپ
 .دینک هدش یرادیرخ هرود تاسلج دولناد هب مادقا »اهدولناد« شخب
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 ؟تسا هنوگچ یمسر روتکاف رودص

 شورف دحاو اب دوخ دیرخ زا شیپ ،یمسر روتکاف تفایرد هب لیامت تروص رد

 ناکما ،تسا رکذ نایاش.دrامن لصاح سامت )۰۲۱ – ۹۱ ۰۷ ۰۰ ۱۷( هعومجم

 دوجو ناونع چیه هب هعومجم تیاس زا نیالنآ دیرخ زا سپ یمسر روتکاف رودص

 .تشاد دهاوخن

 

 ریظنیب ینابیتشپ

 کین یاههرود مامت نالا ،تسا ینعمیب الماک ینابیتشپ نودب شزومآ

  .تسا مارگلت و تیاس قیرط زا ینابیتشپ یاراد زومآ

 ینابیتشپ میت ،زومآکین تیاس رد امش شرافس ندش ییاهن و تبث سپ

 وضع دنیارف ات تفرگ دنهاوخ سامت امش اب یراک تعاس ۷۲ ات ۲۴ یط

 دوجو تروص رد.دوش ماجنا هرود ره یمارگلت ینابیتشپ هورگ رد امش ندش

 لصاح سامت تکرش یاههرامش اب دیناوتیم یماهبا و لاوس هنوگ ره

 حرطم ار دوخ تالاوس ،تیاس ینابیتشپ تچ شخب قیرط زا ای و دrامرف

 .دrامن
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