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 نکته ویژه

 
، نه کمتر و است Node.js وسیلهبه افزارنرمبرای توسعه  شما یادگیری آغازین منظوربهاین کتاب  خواننده محترم،

 نه بیشتر.

احثی ت به مبچه باید کنند که در پاسخ باید گفاین کتاب  پرسند که پس از مطالعهمی بسیاری از خوانندگان
و مطالب بیشتر  (Unit Test)های آزمایشها، کار با واحدورکریمفهای داده، کار با همچون مدیریت پایگاه

 بپردازند.

کنون بر روی اکه هم The Node Craftsman Bookام با عنوان کار کرده یمشابه اتازگی بر روی کتاب به
 :شودکلی موضوعات زیر را شامل می صورتبهصورتبهو موجود است  Leanpubانتشارات  یتساوب

 ای اصول پایهNode.js 
  کار باNPM و بسته(هاPackages) 
 سیله وهتوسعه بNode.js نویسی آزمون محوربر پایه برنامه(Driven-Test) 
 جاوااسکریپتدر  یءگراش نویسیبرنامه(OOP) 
  توسعه به کمکAngularJs 
  های دادهپایگاهکار با 

 
 به لینک زیر رجوع کنید: توانیدمی هستید The Node Craftsman Bookکتاب  دریافتاگر مایل به 

http://leanpub.com/nodecraftsman 
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 پیشگفتار
 

مباحث  ،است، در طول این آموزش Node.js وسیلهبه فزارانرمهدف کلی این آموزش آشنا کردن شما با توسعه 
 Hello"خواهید گرفت و این آموزش فراتر از مثال  فرارا  "جاوااسکریپت"پیشرفته  نویسیبرنامهبرای درک  یازموردن

World" .خواهد بود 

شامل مواردی همچون رفع  هایرسان و بروز یدهستکتاب این در حال حاضر شما در حال مطالعه آخرین نسخه از 
 گردد.باز می 5211، اکتبر 11به تاریخ  یرسان بروزکه آخرین خواهند بود ات جزئی تغییرخطاها یا 

 نوشته و آزمایش شده است. Node.jsاز  0.10.12ی موجود در این کتاب بر پایه نسخه کدهانمونه 

 

 مخاطبان
ای نسبت به موضوعات زیر داشته باشند: حداقل زمینهسمناسب خوانندگی خواهد بود که پاین کتاب مسلمًا 
و  جاوااسکریپت. آشنایی کوتاه با Javaیا  Ruby ،Python ،PHPگرا همچون شیءی هازبانآشنایی با یکی از 

Node.js 

کنترلی و  ساختارهای، متغیرها(، Data Typeدهندگانی است که با مباحث نوع داده)متمرکز بر توسعه ،کتاب
برای درک بهتر این کتاب به  حاضر. در حال یستنموارد دیگر آشنایی دارند که کتاب شامل این موضوعات 

 موارد فوق نیاز دارید. یادگیری

یح کتاب به توضاین در  اماها متفاوت است زبانها در جاوااسکریپت با دیگر شیءهرچند مباحثی همانند توابع و 
 خواهیم پرداخت. هاآنتر بیشتر و عمیق

 

 ساختار کتاب
که به کاربران اجازه خواهد داد  باشیدتحت وب ساخته  برنامهبایست یک پس از مطالعه این کتاب، شما می

 صفحات را مشاهده کنند و اقدام به آپلود فایل کنند.

برداریم  که قدم بلندی کندمینخواهد داد اما به ما کمک  تغییرکه این مثال دنیا را  باشید هالبته باید در نظر داشت
. ایمیدهرس موردنظر و به اهداف خوب استکافی  اندازهبهدر انتها بگوییم  صرفاً ای بسازیم که برنامه خواهیممیو ن

را نشان  Node.jsدر  پیشرفته برنامهمختلف یک  هایجنبهمل به ما ساخت این برنامه ساده اما در این حال کا
 خواهد داد.

و این فرق دارد با توسعه جاوااسکریپت در  هستیم Node.jsما به دنبال چگونگی توسعه جاوااسکریپت در 
 ها.مرورگر

 Node.js هایبرنامه ترینسادهشروع خواهیم کرد که یکی از  "Hello World"نوشتن برنامه  میت قدین  ابتدا با س  
 است.

www.takbook.com



 

6 
 

 صورتبه سپس درباره ساخت یک برنامه واقعی صحبت خواهیم کرد که قصد ساخت آن را داریم. این موضوع
 رد.تشریح کبرنامه را  سازیپیادهمختلف  هایقسمتوجود دارد که  نیازاین پیش خواهد رفت و  قدمبهقدم

که بیان شد، در مسیر این آموزش با بعضی از مباحث پیشرفته جاوااسکریپت آشنا خواهید شد که از  طورهمان
از این  هاهایی در دیگر زبانبجای تکنیک استفاده خواهید کرد و این حس را خواهد داد که چرا باید هاآن

 .استفاده کنیم هاتکنیک

 

 سخن مترجم
روز بر بهبوده که روز Node.jsجلو در حوزه وب ظهور بههای روترین گامباید گفت یکی از انقالبیت به جرأ

انش دصادقانه و ناچیز برای پیشبرد  شیتال صرفاً از ترجمه این کتاب  هدفشود. افزوده می فناوریمحبوبیت این 
بر این بوده که ترجمه روان باشد و  تمامی تالشوب فارسی بوده است، افزون بر این در ساختار ترجمه حوزه در 

 بتواند مفاهیم را درک کند. راحتیبهخواننده 

 و با کسب اجازه از نویسنده کتاب رایگان صورتبهاین نسخه از کتاب)ترجمه فارسی( فقط باید در نظر داشت که 
 است. یافتهانتشار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

7 
 

 Node.jsجاوااسکریپت و 
 

 جاوااسکریپت و شما
اهیم به شما کمک خو قبل از پرداختن به مباحث فنی، باید به رابطه شما و جاوااسکریپت اشاره کرد. در این فصل

 را برآورد کنید. جاوااسکریپتکرد که میزان رابطه خود با 

جاوااسکریپت مطمئنًا با کلمه جذاب  ایدکردهشروع  "HTML"ها پیش با اگر شما نیز همانند من دنیای وب را سال
 .ایدردهکبرای ایجاد تعامل بهتر کاربران با صفحات وب استفاده  صرفاً جاوااسکریپت را  احتمالً ، اما هستیدآشنا 

ه گونبدانید که چخواهید میچیست، شما  "واقعی برنامهیک "حقیقی شما برای ساخت  ستهاباید پرسید خو
، PHP ،Rubyی هازبانهمچون از ابتدا که خواهید گرفت یاد شما  کرد، سازیپیادهیک برنامه پیچیده توان می

Java  درNode.js کنید. نویسیبرنامه 

و مباحثی  jQueryبا ًا نباشد، مطمئ جاوااسکریپتبا این اوصاف، همچنان نیاز دارید که یک چشمتان بر روی 
و فقط  ای استسرزمینی بزرگ و پیشرفته واقعاً جاوااسکریپت  که . باید دقت کردهستیدآشنا  totypeProهمچون 
 شود.ختم نمی ()window.openبه دستور 

هم قادر بودیم موارد زیبایی را  jQueryبا  درنهایتاما  شد،ه پرداخت End-Frontبه قسمت تا به اینجا هرچند 
 هندهدتوسعه عنوانبهجاوااسکریپت نه  کنندهاستفادهیک  عنوانبهفقط ولی باید گفت کنیم  سازیپیاده

از جاوااسکریپت در سمت سرور  خواهیممیآمده است،  Node.jsحال  .(JavaScript Developerجاوااسکریپت)
 تواند عالی باشد؟استفاده کنیم. چقدر می

رید. و قسمت جدید آن را یاد بگی )استفاده در مرورگر(فراموش کنید قدیمی رااید جاوااسکریپت تصمیم گرفتهشما 
 عاین سبک را ابدا Node.jsدهندگان است: چرا توسعه چیزیکفقط  Node.jsدر  نویسیبرنامهاما صبر کنید، 

 را درک کنیم. واقعیت همین است. تجاوااسکریپو چرا ما نیاز داریم  اندکرده

در اواسط  DHTML)کمک  ☻ سومی استاین  احتمالً  زنده شده است دو بارجاوااسکریپت  ازآنجاکهنکته جالب: 
حس  Node.js هایبرنامهدر سمت سرور(، در مسیر نوشتن  Node و حال jQuery، به وجود آمدن 01دهه 

 آن را توسعه دهید.که گرفت  دیاد خواهی تاما در حقیق هستیداستفاده از جاوااسکریپت  در حالکه  کرد نخواهید

واهید تکنیک جدیدی را یاد بگیرید که در مسیر خو نمی هستید باتجربه دهندهتوسعهشما یک  حاضردر حال 
 کنید.صحیح استفاده  کامل از آن در مسیر صورتبه خواهید( از آن استفاده کنید، میHackingغلط)

 ت.کافی نیس تنهاییبهتری بیرون از این کتاب وجود دارد اما مستندات بعضی مواقع مطمئنًا مستندات عالی
 .ها استمناسب برای مبتدی ین یک راهنمایشدراهم از تألیف این کتاب تنها ف هدف
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 اخطار
 نیستم. هاآنکه من یکی از  ،داندکه جاوااسکریپت را خیلی عالی می هستند یافراد واقعاً 

م اما مواردی را در مورد توسعه اهشوم که فقط پاراگراف قبلی را توضیح دادبه فردی خالصه می درنهایتمن 
و  هستم کارتازهیک  واقعاً  Node.js لزم به ذکر است که در زمینه جاوااسکریپت و .دانممیتحت وب  هایبرنامه
 و یک فرد مجرب در این زمینه نیستم. امفراگرفتهپیشرفته جاوااسکریپت را  هایجنبهاخیرًا 

از مبتدی " بیشتر به وجود ندارد. این کتاب "از مبتدی به متخصص"به همین دلیل است که هیچ کتابی با عنوان 
 خواهد پرداخت. "مبتدی پیشرفتهبه 

را شروع  Node.jsکه  زمانی داشتمتواند همان کتابی باشد که آرزو میاین کتاب اگر من با شکست مواجهه نشوم، 
 .داشتممیه بودم آن را کرد

 

 جاوااسکریپت در سمت سرور
 .باشدمیاین فقط یک قرارداد ساده  اما تاولین برداشت شما از جاوااسکریپت استفاده آن در مرورگر اس

 بانزدهید اما این تعریف درباره اینکه خود انجام  زبانبا  توانیدمیچه کاری که شما  کندمی فوق اشاره تعریف
 .کندمیتواند انجام دهد را مشخص نچه کاری می

Node.js  جاوااسکریپت را در  که خواهد دادرا اجازه این حقیقتًا یک موضوع دیگری است: به شماBackend  اجرا
 کنید بدون نیاز به مرورگر.

 ؟کندمی گونه عملچ Node.jsحال . شیمتفسیر و اجرا صحیحی داشته با Backendبدین منظور باید در 

Node.js موتور جاوااسکریپت  وسیلهبهV8  که توسط شرکتGoogle یک محیط در  دتوانمی است یافتهتوسعه
استفاده  آن که از Google Chromeهمانند مرورگر  را ایجاد کندبرای جاوااسکریپت  (Runtime)مان اجراز

 کنید.می

 زیادی است، بنابراین شما نیاز ندارید همه چیز را از اول بنویسید. مفیدهای دارای ماژول Node.js عالوهبه

 دو چیز است: یک محیط در زمان اجرا و یک کتابخانه. واقعاً  Node.jsباید گفت  درنهایت

از مستندات  توانیدمیدارید. برای این منظور  Node.js سازیآمادهنیاز به نصب و  ،استفاده منظوربه
 Node.jsبه وبالگ جامعه  توانیدمیانگلیسی تسلط ندارید  زبانبه  کهدرصورتیاستفاده کنید و  Node.jsمیرس

 وع کنید که در زیر اشاره شده است:فارسی رج

 میوب سایت رسNode.js 
 Node فارسی 
  محیط توسعه  سازیآمادهنصب وNode.js 
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 "سالم دنیا"برنامه 
 بنویسیم. Node.jsدر را  "سالم دنیا"میاولین برنامه سنتی و قدی ، بیایدخوب یلیخ

این  وسیلهبه خواهیممیایجاد کنید.  helloworld.jsخودتان را باز کنید و یک سند با عنوان  موردعالقهویرایشگر 
 زیر را بنویسید:برای این منظور دستور سالم دنیا را نمایش دهیم.  با عنوان رشتهبرنامه یک 

 .فایل را ذخیره کنید

ور زیر با دست سپس و که فایل ذخیره شده است باز کنید درجاییخود را  عاملسیستم (ترمینالخط فرمان)ابتدا 
 :کنیدبرنامه را اجرا  Node.js وسیلهبه

 نوشته شده باشد. Hello Worldباید  خط فرمان ر خروجید

 تر خواهیم پرداخت.یدهنامه پیچنیست، درسته؟ در فصل بعد به تشریح یک بر جالباین مثال خیلی 
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 Node.jsیک برنامه کامل تحت وب به کمک 
 

 اهداف برنامه
 زیر را داریم: هایویژگیهاویژگیبا کامل قصد ساخت یک برنامه ساده اما 

 استفاده کند کاربر باید قادر باشد از برنامه ما داخل مرورگر. 
 در آدرس  کاربر بایدhttp://domain/start آمد گویی مشاهده کند که شامل یک فرم یک صفحه خوش

 .است تصویرآپلود 
  فرم قادر به آپلود تصویر باشد و این تصویر با آدرس  وسیلهبهکاربرhttp://domain/upload  آپلود خواهد

 .شودشد و نمایش داده می

ت سدر اینترنت به این هدف برسید اما آن چیزی نی ممکن است با جستجو کردن ،هستندکافی  اندازهبه هاویژگی
 دهیم.اینجا انجام  خواهیممیکه ما 

ه کی یکدهابا نوشتن چند خط کد ساده به هدف اصلی برسیم و هرچند ممکن است  خواهیممیاز این گذشته، ن
س ح های بیشتری اضافه کنیم که منجر خواهد شدما قصد داریم به برنامه لیهنویسیم زیبا و درست باشند امی

 .هستید Node.jsکنید در حال ساخت یک برنامه پیچیده 

 

 تشریح ساختار برنامه
 برنامه نیاز داریم به تفکیک زیر شرح داده سازیپیادهکه برای  هاییبخشبیاید ساختار برنامه را تشریح کنیم، 

 شده است:

 بنابراین به یک  برنامه بر بستر وب و در مرورگر اجرا شود، خواهیممیHTTP نیاز داریم سرور. 

  اتقاضدارد که  هاییآدرسی مختلفی پاسخ دهد که بستگی به هایدرخواستبرنامه ما ممکن است به 
 یابد.برا  یک درخواست ربتواند کنترلنیاز خواهیم داشت که  مسیریابیک شود، بدین ترتیب به می

 ن باید مدیریت شوند، بنابرای درنهایتشوند نیاز به مسیریابی دارند و ی که به سرور وارد میهایدرخواست
 (Request Handlers) تعریف کنیم. رلکنترها باید برای درخواست

  های مسیریاب باید برای مدیریت درخواستPOST  نیاز داریم  چراکهچراکهداشته باشد  حلراهیک
 (Request Data Handling) اطالعات را از آن بگیریم.

 به  ،در نظر بگیریم هاآنرا برای  هاییپاسخها را مدیریت کنیم، همچنین باید درخواست خواهیممیفقط ن
 .دکه محتوا را بر بستر مرورگر نمایش ده شیمداشته با (View)عبارت دیگر نیاز داریم یک بخش نمایش

   ت را مدیریفایل های آپلودی  نیاز داریمخود را آپلود کند که  موردنظردر آخر، کاربر باید قادر باشد فایل
 (Upload Handling) .کنیم
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چگونه خواهد بود. مسلمًا مثل رازی نیست که نیاز به  PHPبرنامه با این  سازیپیادهچند لحظه فکر کنید که 
از آپاچی سرور را نصب  mod_php5که ماژول  شیمداشته باشد ممکن است فقط نیاز داشته با خاصیتنظیم 
 کنیم.

برنامه را نداریم در  سازیپیادهفقط قصد  چراکه تر خواهد بودمقداری متفاوت Node، این برنامه با بسیار خوب
 کنیم. سازییادهپ برنامهبه همراه  را سرور HTTPیک  خواهیممیحقیقت 

 آن را پیاده خواهیم کرد. قبول ندارید؟ Nodeبینید که در یک لحظه با اما می شاید فکر کنید کار سختی باشد،

 .خواهیم پرداختسرور  TPHT یک سازیپیادهاز ابتدا به  ،در فصل بعد
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 برنامه سازیپیاده
 

 سرور HTTPایجاد یک 
را آغاز کنیم، از این تعجب نکنیم که قرار  Nodeای قرار داریم که قرار است اولین برنامه واقعی در محیط در نقطه

 نیز مهم است. کدها دهیسازمانکنیم همچنین  سازیپیادهاست چگونه برنامه را 

دهند که چطور وب به شما آموزش میسطح موجود در  هایآموزشرا داخل یک فایل بنویسیم؟  کدها یهمهباید 
نویسند. اگر بخواهیم را در یک فایل می تمامی کدها هاآنکه اکثر  بنویسید Nodeسرور ساده در  HTTPیک 
 چه باید کرد؟ شیمو زیباتر داشته با پذیردسترسخوانا،  ایبرنامه

کنیم  دهیسازمان را کدهاو  شیمتنها کافی است تفسیر درستی از برنامه داشته با ،این مسئله ساده است اً مشخص
 تلف قرار دهیم.خهای مدر ماژول را مختلف برنامه هایقسمتکه  ایگونهبه

تمامی باشد نسبت به اینکه  ترو خواناتر برنامه تمیز (Main File)اصلیفایل که  کندمیاین سبک به ما کمک 
 فراخوانی اصلیهای مختلف را در فایل توانیم ماژولمی راحتیبهرنامه را داخل یک فایل قرار دهیم و ب قطعات
 کنیم.

 کنیم.سرور را در آن فراخوانی  HTTPایجاد کنیم و ماژول  را برای برنامه اصلیفایل  بایدبنابراین ابتدا 

 اصلیبرای فایل  است که ما هم از این استاندارد index عنوان نویسیبرنامهدر دنیای  هانام استانداردترینیکی از 
 Index.js - خواهیم کرد استفاده

 هپروژه فایلی ب در ریشه. کنیممی سازیپیاده server.jsنام  آن را در ماژولی به سرور را بسازیم، HTTPبرای آنکه 
 کد زیر را در آن قرار دهید:ایجاد کنید و  server.jsنام 

 باز کنید و دستور زیر را وارد کنید: پروژهرا در ریشه  خط فرمان، فقط کافی است برنامه را اجرا کنید. بسیار خوب

را وارد کنید. این آدرس باید یک صفحه وب را به شما  /http://localhost:8888حال مرورگر را باز کنید و آدرس 
 ذکر شده است. Hello World عبارت آن نشان دهد که درون

ب است، در قسمت بعد به تشریح قطعه کد بال سرور ساخته شد و این بسیار جال HTTP لحظهیکدر  یقاً دق
 .کنیممی دهیسازمانخواهیم پرداخت و کدهای برنامه را 
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 سرور HTTPآنالیز 
فراخوانی شود و آن را در  httpیم که ماژول اهالزام کرد require، در خط ابتدایی قطعه کد بال ابتدا با بسیار خوب

 .شیمسرور دسترسی داشته با HTTPبه  کندمیکه به ما کمک  یمادادهقرار  http متغیر

گرداند خروجی برمی عنوانبهرا  شیءاین تابع یک  - createServer: یمرا صدا زد httpسپس یکی از توابع ماژول 
سرور است و  HTTP پورتپذیرد که معادل شماره میکه یک مقداری عددی است  listenو دارای متدی با عنوان 

د و در صورت وجود هرگونه درخواست به آن پاسخ دهمیبرنامه تا زمانی که در حال اجرا است به این پورت گوش 
 خواهد داد.

 را نادیده بگیرید به شکل زیر: createServer.httpداخل تابع  یکدهاحال 

گوش  8888ایم که به پورت سرور ایجاد کرده HTTPاگر قطعه کد بال را همانند روش قبل اجرا کنید فقط یک 
 دهد و دیگر هیچ عملکردی نخواهد داشت.می

 عنوانبهرا  ک متغیرانتظار داشتید که ی شایدوجود دارد،  createServerتابع  یپارامترهادر قسمت  یجالبنکته 
 ایم.عبور داده createServerبرای تابع  پارامتر عنوانبهکنید که یک تابع را میعبور دهیم اما مشاهده  پارامتر

توانند در میپارامتر  عنوانبهتوابع  تنها مختص جاوااسکریپت است. createServerاین نوع تعریف تابع همانند 
 مورد استفاده قرار گیرند.توابع دیگر 

 

 زمانناهمبا توابع  یآشنای
 به کد زیر دقت کنید:مثال  عنوان به

عبور  excuteاز تابع  پارامتراولین  عنوانبهرا  sayمطالعه کنید! در کد بال در خط نهم تابع  دقتبهقطعه کد بال را 
 خواهد شد. executeدر تابع  sayتابع  صدازدنایم که منجر به داده

تواند می executeخواهد شد و  executeدر تابع  someFunctionمحلی  متغیرجایگزین  sayبنابراین، تابع 
someFunction .را صدا بزند 
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از یک تابع دیگر عبور دهیم.  پارامتر عنوانبهیک تابع را با نام خودش  هستیمور که مشاهده کردید قادر طهمان
 تر قطعه کد زیر را بررسی کنید:استفاده کنیم. برای درک به (place-in)درجا صورتبهتوانیم یک تابع را میحتی 

 .گوییممی زمانناهم و این نوع توابع را دیگر نیاز به گرفتن نام تابع نداریمدر این روش، حتی 

یشتر ب قدمبهقدمکنم. اما  یگذارنام، این اولین قسمت است که مایلم آن را جاوااسکریپت پیشرفته یطورکلبه
ری را زمانی که تابع دیگ ایمعبور داده پارامتر عنوانبهرا  توانیم بگوییم که یک تابعمی فعالً و  شد آشنا خواهید
 .صدا بزنیم

 

 زمانناهم توابع سرور به کمک HTTPچگونگی کار کردن 
 سرور خود بازگردیم: HTTPبگذارید به  ،یمانمودهبا اطالعاتی که کسب 

یک  عنوانبه createServerتابع  ازاستفاده دهد: میبرای ما واضح است که کد بال چه کاری انجام  حاضردر حال 
 .زمانناهمنوع تابع 

 را در نظر بگیریم:توانیم شکل بهتری می

 .یمادادهرا انجام  کار یناممکن است بپرسید چرا 
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 هاCallbackبر پایه  زمانناهمرویداد محور  نویسیبرنامه
را  Node.jsتوسط  کدهابهتر است نحوه اجرا شدن  کندمیاز این روش استفاده  Node.jsبرای درک اینکه چرا 

های در زمان های آن با محیطیک روش انحصاری نیست اما زیربنای مدل Node.jsدریابیم. روش 
 تفاوت دارد. Javaیا  Python, Ruby, PHPمثل  (Runtime Environments)اجرا

 به مثال زیر دقت کنید:

ل یک ایم. در خط اومتصل بوده داده لطفًا به مسئله اتصال به پایگاه داده فکر نکنید به فرض از قبل به پایگاه
 Hello. در خط دوم عبارت کندمی یفراخوانرا  hugetableزیادی از جدول  یسطرهاوجود دارد که  (query)کوئری
World  شدرا چاپ خواهد. 

 .خواندبسطر را  چندتواند می یسختبهکه  یقدربه، باشدبسیار پایین  بال و سرعت کوئریحجم فرض کنید 

پس خط س و خواندمی کاملکوئری را نتیجه ابتدا مفسر جاوااسکریپت  نوشته شده است فوق در کدی که به روش
 تواند اجرا شود.میدوم 

 Helloقادر به اجرای آن است: اجرای کوئری و نمایش عبارت  PHPکد فوق وجود داشته باشد، مطمئنًا  واقعاً اگر 
World از یک صفحه وب باشد قاعدتًا کاربر چندین ثانیه منتظر خواهد ماند  شیاسکریپت بخ عنوانبه. اگر این کد

 تا صفحه کامل بارگذاری شود.

 این مثال را پیاده کند اما توانیدمی PHPو  شودنمی حساب یعمومیک مشکل  PHPهرچند این مدل اجرا در 
 نرسند. موردنظرو بعضی از کاربران به نتیجه  دناکامل بمانن هادرخواستممکن است تعدادی از 

وجود دارد. اگر یک کوئری سنگین در یک  Node.jsفقط یک فرآیند در  –است  ترمتفاوت Node.jsمدل اجرا در 
وقف در تند شد و به حالت ها اجرا نخواهداشته باشد، تا زمانی که کوئری به پایان نرسد دیگر فرآیند دفرآیند وجو
 خواهند آمد.

 (Driven-Event)رویداد محور نویسیبرنامه Node.jsبرای حل این مشکل، راهکار جاوااسکریپت و سپس 
 .(oopLvent E)حلقه رویداداست با استفاده از  (synchronousA)زمانناهم صورتبه

 برای درک این مفهوم به بررسی کد زیر خواهیم پرداخت:

مستقیم برای ما بازگرداند،  صورتبهنتیجه نهایی را  ()database.queryکه  شیمدر اینجا، بجای آنکه در انتظار با
 داریم. زمانناهمال یک تابع دهیم. حدوم عبور می پارامترقالب ما آن را در 

شد و فقط پس از اتمام کامل اجرا می موردنظر بود: ابتدا کوئری زمانهمکد نوشته شده به شکل  ،در حالت قبلی
 بودیم. خط فرمانآن، قادر به نوشتن در 
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مدیریت کند و  زمانناهم صورتبههای دیتابیس را که کوئریست اقادر  Node.jsکه بیان شد  روشیحال با 
database.query()  که در این حالت  ارائه کند زمانناهمرا به شکلNode.js کندمیارسال  را ابتدا درخواست اجرا 

که کوئری به پایان رسید  ر زمانهدر " کندمیوری آاما بجای آنکه منتظر باشد تا کوئری کامل به پایان برسد یاد
را از آن عبور  ()database.query د که قبالً اجرا کنرا  زمانناهمتابع  ازآنپسنتیجه آن را ارسال کن و باید 

 طوربه Node.jsشود. و وارد حلقه رویداد می اجرا خواهد شد ازآنپس ()console.logسپس، بالفاصله  "ایم.داده
 هیچ فرآیندی باقی نخواهند ماند. درنهایتو  کرد مداوم این چرخه را دنبال خواهد

 هایدرخواستسرور نیاز به یک تابع دارد برای پاسخ دادن به  HTTPموضوع فوق به ما توضیح خواهد داد که چرا 
این حالت ادامه دارد تا زمانی که  ،سپس متوقف شود و شروع به کار کند Node.jsممکن است  –ورودی 

سرور، درخواست ارسال  یبرا یدومدرخواست بعدی وارد شود که مسلمًا این حالت کارآمد نیست. اگر یک کاربر 
کند و در آن زمان سرور مشغول ارائه خدمت به درخواست اول باشد، درخواست دوم باید منتظر باشد تا درخواست 

سرور پاسخگوی نیاز شما در  HTTPاینکه درخواست به تعداد انگشتان دست برسد  محضبه –اول به پایان برسد 
 همه حالت نخواهد بود.

 یرپذیاسمقملکرد ، تک فرآیندی و رویداد محور یک عیزمانناهمکه در مدل اجرایی  دارد وجود یمهمنکته بسیار 
خاص  هاییتمحدودررسی کنیم و باید گفت را ب Node.jsدر  اجرایی یهامدلتوانستیم یکی از خاص وجود ندارد. 

. گیردیبرمرا در  CPUه ستهبه تک فرآیندی بودن آن اشاره کرد و این قابلیت فقط یک  توانیمخود را دارد که 
ط تواند با شرایمی راحتیبهکه در خود دارد  یاسادهبسیار  شیوه باوجودت و نزدیک به برنامه اس کامالً این مدل 

 مقابله کند. یزمانهم

 Felixبسیار عالی  قالهم توانیدمی که کسب کنید Node.jsبهتری نسبت به  تجربه ممکن است بخواهید
Geisendoerfer’s  مطالعه کنیدرا در این رابطه - Node.jsUnderstanding  

ه حتی بعد از کنیم ک سازیتوانیم کد برنامه را طوری پیادهبیشتر آشنا شویم. آیا می فوق با مفهوم باشیداگر مایل 
هم صدا  Callbackوجود نداشته باشد و تابع  HTTPایجاد سرور به کار خود ادامه دهد حتی اگر هیچ درخواست 

 نزده شده باشد؟ اجازه دهید امتحان کنیم:

وجود داشته باشد چاپ  HTTPیک عبارت هرزمان که یک درخواست  console.logدر کد فوق با استفاده از دستور 
 شود.میچاپ سرور عبارت دیگری  HTTPشود و درست بعد از شروع به کار می

در خط فرمان چاپ  ".Server has started"(، بالفاصله عبارت node server.jsزمانی که برنامه را اجرا کنیم)
( به سمت سرور /http://localhost:8888 باز شدن آدرس  وسیلهبهاین هرگاه درخواستی) عالوه بر خواهد شد

 .شودمیدر خط فرمان چاپ  ".Request received"ارسال شود عبارت 

 ها را بررسی کردیم.Callback وسیلهبه زمانناهمرویداد محور  عملی جاوااسکریپت   صورتبهتا به اینجا 
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 ".Request received"پیام  دو باردر خط فرمان  شودارسال به سمت سرور  درخواستی کهیهنگام احتمالً )نکته: 
 Faviconدارند که با ارسال هر درخواست اقدام به بارگذاری سعی  هامرورگربه دلیل اینکه بیشتر  دکنیرا مشاهده 
 )کنند. http://localhost:8888/favicon.icoدر آدرس 

 

 در سرور هادرخواست(: چگونگی کنترل 1مسیریابی )
 ()onRequestتابع  -سرور را آنالیز کنیم  یکدهاباقی سریع  صورتبه، اجازه دهید بسیار خوب

را عبور  responseو  requestشود، از خود دو پارامتر میصدا زده  onRequestیعنی  Callbackزمانی که تابع 
 دهد.می

equestr  وresponse  هایدرخواستبرای کنترل کردن  هاآن متدهایتوانیم از و می هستند شیءهردو از نوع 
HTTP ها پاسخ دهیم.و همچنین به درخواست استفاده کنیم اندکه رخ داده 

تابع  وسیلهبه: هر زمان که یک درخواست دریافت شود کندمید ما نیز همانند عبارت فوق عمل ک
response.writeHead()  و  200وضعیتtype-content 0هدر را برای HTTP  و سپس تابع  کندمیارسال

response.write()  عبارت"Hello World" 1را برای بدنه HTTP  نمایش داده و بر روی صفحه کندمیارسال
 دهد.پایان می را پاسخ دادن به درخواست که کنیممی فراخوانیرا  ()response.end، تابع در انتها دهد.می

 پردازیم.آن نمی جزئیات اهمیت خاصی برای برنامه ندارد و به requestتا انتهای برنامه شیء 

 

 هاماژولکدها به کمک  دهیسازمان
کنیم خواهیم پرداخت. در داخل فایل  دهیسازمانتوان برنامه را بهتر در این مرحله به بررسی اینکه چگونه می

.jsrserve ای داریم که مرتبط به تکه کد بسیار سادهHTTP  و در فصول قبل ذکر شد که برنامه دارای  استسرور
شود و مینقطه شروع برنامه تلقی  عنوانبهکه  کنیممی از آن استفاده index.jsبا عنوان  که ستاصلی ایک فایل 

 کنیم. دهیسازمانرا بهتر  کدها کندمیکمک 

صحبت کنیم که آیا  Node.jsیک ماژول واقعی در  عنوانبه server.jsاجازه دهید در مورد چگونگی استفاده از 
 ( استفاده کرد؟index.jsفایل اصلی برنامه)توان از آن در می واقعاً 

 :کردیمماژول به شکل زیر استفاده یک در کدها از  دانیدمیکه  طورهمان

                                                            
0 HTTP response header 
1 HTTP response body 

www.takbook.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Favicon
http://localhost:8888/favicon.ico


 

18 
 

ی را هایماژوله خود هستدر  Node.js؟ باید گفت که آیدمیاز کجا  httpشده است که ماژول  سؤالاگر برایتان 
ا افزودن برا از ابتدا شروع نکند و  نویسیبرنامهکه چرخه  کندمیکمک  یسنوبرنامهفرض دارد و به پیش صورتبه

 محلی فراخوانی کنیم. متغیررا در یک  هاآناستفاده کنیم به شکلی که  هاماژولتوانیم از به کدها می

 httpمیعمو یمتدها یتمامبهد و ناستفاده شو شیءی محلی به شکل یک متغیرهاشود که این باعث می
 د.ندسترسی داشته باش

در انتخاب  درهرحال ااستفاده کرد ام متغیرها یگذارنامبرای  هاماژولاز نام  نویسیبرنامهبرای سهولت  توانمی
 ، مانند قطعه کد زیر:هستیمآزاد  متغیرنام 

خود را  هایماژولتوانیم آشنا شدید. چگونه می Node.jsداخلی  هایماژول، با نحوه استفاده از بسیار خوب
 استفاده کنیم؟ هاآنبسازیم و از 

 ایگونههببرنامه به ماژول به این نیاز دارد که کد را  یکدها، تبدیل داشته باشد تغییرمشخصًا برنامه ما نباید زیاد 
 ماژول را فراخوانی کنیم. درنهایتآن خروجی بگیریم و  هایتقابلبازنویسی کنیم که بتوانیم از 

ماژول های سرور استفاده کنیم: اسکریپت HTTP هاییتقابلنیاز داریم که از  یاساده، به شکل حاضردر حال 
 کنند که سرور باید شروع به کار کند.الزام  را برنامه

 :کنیممی دهیم و این تابع را به بیرون صادرقرار می startبرای این ممکن، قطعه کد زیر را در تابعی با عنوان 

 وسیلهبهاستفاده کنیم  رورس HTTPایجاد کنیم و در آن از  index.jsتوانیم فایل اصلی برنامه را با نام حال می
 قرار دارد. server.jsی که هنوز در فایل یکدها

 ن قرار دهید:زیر را در آ ایجاد کنید و کد server.jsدر کنار فایل  index.jsفایلی را با عنوان 
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با نام  متغیرو ارجاع دادن ماژول به یک  server.jsفراخوانی فایل  وسیلهبه، کنیده مشاهده میک طورهمان
server  از ماژولserver  توانیم از توابع آن استفاده می درنهایتو  یماکردههمانند یک ماژول داخلی استفاده
 کنیم.

 توانیم برنامه را با فایل اصلی آن شروع کنیم:همین بود، حال به کمک کد زیر می

 بندی و استفاده کنیم.مختلف تقسیم هایماژولتوانیم برنامه را به میبسیار عالی، به کمک مفهوم فوق 

بر روی را دریافت کند.  HTTP یهادرخواستتواند میکه  ایمنوشتهاینجا فقط اولین قسمت از برنامه را  به تا
مرورگر درخواست  فهایی دارد که از طرآدرس بستگی بهاین  و صورت گیرد نیز دیگریکارهای  ها بایددرخواست

 در نظر بگیریم. هاآنهای مختلفی را برای د که باید واکنشنشومی

مرتفع کنیم اما  onRequestبک را با تابع کال یازهایماننتوانیم می ایبرنامه بسیار ساده همچنینبرای 
 ود.ش ترجذابداشته باشد و این فرآیند  در خود بیشتر هاییهل مقداری برنامه خواهیممی ،گفت شد کهییازآنجا

داشته  وجود در برنامه مسیریابباید یک  دپاسخ ده HTTPمتنوع  هایدرخواستبه  دبتوانبرنامه برای آنکه 
 ود.ایجاد ش routerبنابراین باید یک ماژول با عنوان  شید،با

 

 م؟را مسیریابی کنی هادرخواست باید(: چرا 2مسیریابی )
وارد مسیریاب  GETو  POST هایدرخواستممکن است  ،ها باشدبرنامه باید قادر به تغذیه کردن درخواست

مه را قسمت سوم برنا ،)اجرا کردن کد.را اجرا کند یکدچه  کدامد و در این مرحله مسیریاب باید تصمیم بگیرد نشو
 .(کندمیگرداند و اجرا دهد: پس از دریافت درخواست، مسیریاب کد درست را برای آن برمیمیتشکیل 

را استخراج و  شوندمیارسال  POST/GETرا که از طریق  URLموجود در  یپارامترهابنابراین، نیاز داریم تا 
هید اجازه د حاضراز روتر باشد یا سرور)ماژول جداگانه( اما در حال  شیخب کهدر نظر گرفت توان میاستفاده کنیم. 

 .استدلل کنیمسرور  HTTPاز  بخشی آن را که

عبور داده  onRequestبک اولین پارامتر تابع کال عنوانبه که request شیءاز طریق  را یازموردناطالعات می تما
 اندعبارت که نیاز داریم Node.jsبه تعدادی ماژول  requestتفسیر بهتر تجزیه و . برای آوریمبدست می شده است

 querystringو  urlاز: 

 ماژول وسیلهبه را استخراج کنیم و URLهای مختلف یک دهد که قسمتمیاین امکان را  urlماژول 
querystring آدرس استفاده کنیم. یپارامترهاتوانیم از می 
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 به مثال زیر توجه کنید:

 یهافصل در تجزیه کنیم. پارامترهارا برای  POSTیک درخواست  بدنه querystringا استفاده از توانیم بمیالبته 
 بیشتر آشنا خواهید شد. با این موضوع بعد

متوجه شویم که کاربر چه آدرسی را در مرورگر وارد کرده  ()onRequestاجازه دهید با اضافه کردن کد زیر به تابع 
 است:

این به ما اجازه  ورا تشخیص دهید  URLمبتنی بر  هایدرخواستتواند برنامه میدر این زمان . بسیار خوب
 را براین اساس طراحی کنیم.رها که کنترل دهدمی

 پردازیم.میکند، در ادامه به این موضوع  کنترلرا  upload/و  start/ یهاآدرسبرنامه ما باید قادر باشد 

ایجاد کنید و سپس کد زیر  router.js، یک فایل با عنوان رسیده استفرا مسیریاب  سازیزمان واقعی برای پیاده
 را در آن قرار دهید:
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ی اصل یکدهااست. ابتدا اجازه دهید قبل از اعمال  کافی حاضرهیچ عملکرد خاصی ندارد اما در حال  البته کد فوق
 توانیم مسیریاب را به سرور متصل کنیم.میبررسی کنیم که چگونه 

HTTP سرور نیاز دارد بداند که چگونه می(تواند از مسیریابRouter .استفاده کند )اینکه مسیرهای  یلبه دل
شاید حس کنید باید ارتباط تنگاتنگی مابین مسیریاب و  یماکردههای دیگر آموخته و تجربه سختی را در زبان

 .کنیمقصد داریم با تزریق این وابستگی ارتباط زوج سرور و مسیریاب را آزادتر  ما، اشودسرور ایجاد 

 را مسیریابی کند: هادرخواستروتر دهد را میاجازه این که به ما  دهیمسرور را توسعه می ()startابتدا تابع 

 :کنیممی به سرور تزریقرا  routeتوسعه داد که براین اساس تابع را  index.jsباید فایل  همچنینو 

 در فصول پیش این مفهوم را بررسی کردیم.یم که اهپارامتر عبور داد عنوانبهمجددًا، یک تابع را 

توانیم بگوییم که می، برای همیشه( و درخواستی را برای آن ارسال کنیم، node index.jsاگر برنامه را اجرا کنیم)
خط فرمان شما باید خروجی ، ( استفاده کرده و درخواست را از خود عبور داده استRouterبرنامه از مسیریاب)

 :مشابه زیر باشد

 از خروجی حذف شده است.( favicon.ico/)در اینجا درخواست 
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 بردن نام بجای کنید عمل
 .میتابعی صحبت کن نویسیبرنامهم در مورد یممکن است دوباره بخواه

د ممکن است فلسفی باشد. چن افزارنرمعبور دادن توابع تنها یک مبحث فنی نیست، با توجه به مبحث طراحی 
را از سرور عبور دهیم و همچنین سرور توانست تابع  router شیءما توانستیم  indexلحظه فکر کنیم: درون فایل 

route  فراخوانی کند. شیءاز این را 

استفاده کند و کاری بر روی آن انجام  شیءو ممکن است سرور از این  را عبور دهیم شیءیک یم اهتوانست روینازا
 "ی؟این آدرس رو برای من پیدا کن است سالم مسیریاب، ممکن"دهد. 

ندارد بلکه فقط نیاز دارد چیزی را بگیرد و کاری بر روی آن انجام دهد، ما نیز  شیءکه سرور نیاز به  هستیممتوجه 
 نداریم، نیاز به فعل داریم. نام بردننداریم بلکه نیاز به عمل داریم. نیاز به  نیاز شیءبه 

این ایده باید پرسیده شود چرا من باید  هستهتغییر ذهنیت دارد تا جایی که در  درک این مسئله نیاز به
 تابعی را بفهمم. نویسیبرنامه

را مطالعه کردم. برای  Execution in the Kingdom of Nounsاین مسئله را زمانی متوجه شدم که مقاله من و 
طالعه آن ماست که  افزارنرممقاله فوق را مطالعه کنید و یکی از بهترین مقالت مرتبط با توسعه  درک بیشتر حتماً 

 است. بخشلذت همیشه

 

 حقیقی ربرای یافتن کنترل هادرخواست(: مسیریابی 4مسیریابی )
و با هم مکالمه  هستندسرور و مسیریاب بهترین دوست  HTTPتا جایی که در نظر گرفتیم،  برگردیم به برنامه،

 دارند.

مدیریت کنیم. را تلف مخ یهاشکلمختلفی به  یهاآدرس خواهیممیکافی نیست،  "مسیریابی"مفهوم  البته این
 را در نظر بگیریم. "منطق تجاری"یک  upload/و  start/ یهادرخواستاینجا ممکن است بخواهیم برای 

 چراکه دهدمیانجام ن هادرخواستروی  بر کار خاصیروتر  درواقعاست،  معنییبمسیریابی در روتر  حاضردر حال 
 .عملکرد کافی را ندارد یک برنامه پیچیدهبرای 

 است، توابعی را صدا بزنیم. شدهیتهدادرخواست به سمت کنترلر خود  یک کهیهنگام خواهیممی

 ایجاد requestHandlers.jsکنیم. فایلی با عنوان  ی را ایجادداریم ماژول جدید دقص هادرخواست ربرای کنترل
 exportرا  هاآنزیر  صورتبه درنهایتو  کنممیرا تعریف  توابع uploadو  start هایدرخواستو برای  کنیممی
 :کنیممی
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را به سمت  هادرخواسترا به روتر متصل کنیم و بتوانیم  یشگرهاواپاکه دهد میبه ما کد فوق این امکان را 
 هدایت کنیم. هاکنترلر

ست یا شده ا در روتر کد مناسبی نوشته هاکنترلرآیا برای استفاده از داریم:  گیرییمتصمدر این مرحله نیاز به 
ا در این است امدیگر  الگوهایوابستگی تزریق کنیم؟ اگرچه تزریق وابستگی مشابه  مقدار بیشتری خواهیممی

از  توانمیو  خواهد بود ترآزادانه هاکنترلرو  روترارتباط زوج  هایوابستگبا تزریق شرایط متفاوت است و موضوع 
 .ردروتر استفاده مجدد ک

د به همین دلیل بای هیم که بسیار غلط استعبور د مسیریابرا از سرور به  هاکنترلر ،کندمیمفهوم فوق اشاره 
 عبور دهیم و سپس از آن به روتر انتقال دهیم. (index.js)کنترلرها را از فایل اصلی

 بدیا تغییرن مقدار ممکن است افزایش یا برنامه دو کنترلر وجود داد ای در حاضررا عبور دهیم؟ در حال  هاآنچطور 
دهیم یعنی هرگاه یک درخواست جدید داشته احی مسیریاب انجام برای طر اییهودهبو مطمئنًا قصد نداریم کار 

 و مقایسه کنیم و سپس کنترلر را از روتر صدا بزنیم، این روش اصاًل درست if request==xآن را به شکل  شیمبا
 .خواهد بودن استاندارد

ظاهرًا  بسیار خوب .هستند( string( وجود دارد که به شکل رشته)URL یهاآدرس)هادرخواستی از متغیر تعداد  
 د.نباشمفید برای این مقصود  0انجمنی هاییهآرا

ا نه؟ کند ی سازیپیادهانجمنی را  هاییهآراتواند میجاوااسکریپت آیا  ،هستند یدکنندهناام در این زمینه هایافته
نیاز به استفاده از یک آرایه انجمنی دارد. واقعاً ما  شیءدانیم که می

 بپردازیم: MSDN Microsoftاز مقاله سایت  یانکتهتوانیم به میبرای این موضوع 

( و Classesها)کالس سازیپیادهبه  درواقع کنیممی ها صحبتشیء در خصوص #Cو  ++Cزمانی که در 
شان دارند که متدهایها و هایی در ویژگیها تفاوتشیء. کنیممی ( اشارهStructsی داده)هاناساختم

ابه مش جاوااسکریپتها در شیء. مسئله این است که مبحث اندبردهبستگی به قالبی دارد که به ارث 
C++  وC#  که به یکدیگر  هستندای از نام/مقدار مجموعهفقط  جاوااسکریپتها در شیء درواقعنیست
لید از ک ایمجموعهبه شکل یک فرهنگ لغت نگاه کرد که باید اسکریپت ها را در جاواشیء .اندفت شدهج

 در آن قرار دارد. هارشته

هم داشته باشد؟  ییمتدها تواندیم، چطور دباشنجفت شده  یمقدارهااز نام/ ایمجموعهفقط  جاوااسکریپتاگر 
 .(functionرشته، عدد و ... باشند و حتی یک تابع) توانندیمخوب، مقادیر 

 عبور دهیم و شیءیک  عنوانبهرا  هاکنترلر از ایمجموعه خواهیممیگردیم. میبه نوشتن برنامه بر حاضر در حال
 تزریق کنیم. ()routeرا به داخل  شیء درواقع. برسیم بر این اساس به یک زوج آزاد

 را قرار دهیم: index.jsرا در کنار یکدیگر در فایل  شیءهابگذارید 

                                                            
 ویکی پدیا –آرایه انجمنی  0
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اسم آن را مثل یک فعل در  کنممی( است، پیشنهاد هادرخواست)مجموعه از "چیز"کنترلر بیشتر از یک  ینکهباا
خواهیم  یزودبهدر روتر بیان روانی را به دنبال خواهد داشت که  یگذارنامکه نتیجه این نظر بگیریم به این دلیل 

 دید.

ضافه ا وسیلهبه: ردهدایت ک موردنظرمختلفی را به کنترلر  یهاآدرس شودمی راحتیبهید دمشاهده کرکه تا اینجا 
 ترواضحتوانیم زیباتر و میرا  requestHandlers.start، اندشدهبه یکدیگر جفت  "/"که با  کردن یک کلید/مقدار

 هدایت شوند. startبه کنترلر  توانندمیرا  / هایدرخواستبلکه  start/ یهادرخواست تنهانه چراکهبیان کنیم 

اتی در ماژول تغییردهیم. اجازه دهید میپارامتر اضافی به داخل سرور عبور  عنوانبهآن را  شیءبعد از تعریف 
server.js :ایجاد کنیم 

به  پارامتراولین  عنوانبهرا  handle شیءیم و سپس اهاضافه کرد ()startبه تابع  handleیک پارامتر با عنوان 
 یم.اهعبور داد ()routeبک داخل تابع کال

 نیز باید تغییراتی داشته باشد: router.jsدرون فایل  ()routeبر این اساس تابع 
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با درخواست کاربر وجود دارد و مطابق اگر یک کنترلر  که کنیممی بررسی؟ ما یمادادهچه کاری اینجا انجام 
نترلر ابع کوت بهتوانیم میبنابراین . زنیممیرا صدا آن با تابع مرتبط  ،همچنین اگر آن کنترلر نیز وجود دارد

 دسترسی داشته درست مانند اینکه به یک المنت از یک آرایه انجمنی شیمدسترسی داشته با (Object)شیء
به این آدرس ، لطفاً  " داریم که در قبل به آن اشاره شد: یترروان تعریف ;()handle[pathname]، حال برای شیمبا

 ."کن رسیدگی

رنامه اجرا ب کهیهنگاماست!  ، همه آن چیزی که نیاز داریم متصل کردن سرور، روتر و کنترلر به یکدیگربسیار خوب
توانیم اطمینان حاصل کنیم می درواقعاز مرورگر ارسال کنیم  http://localhost:8888/startشود و یک درخواست 

 فراخوانی شده است: موردنظرکه کنترلر 

 یدرستبهکه کنترلر این درخواست  کندمیثابت به ما باز کنیم  در مرورگر را http://localhost:8888/و اگر آدرس 
 فراخوانی شده است:

 

 هادرخواست(: پاسخ دادن به 3مسیریابی )
 .اگر تنها کنترلر بتواند چیزی به مرورگر برگرداند حتی بهتر خواهد شد درواقع، حال بسیار عالی

شود که مینمایش داده  "Hello World"عبارت  کنیممی یک صفحه را درخواست کهیهنگام، باشیدبه یاد داشته 
 است. server.jsدر فایل  onRequestدلیل آن تابع 

است بدین منظور ما نیاز داریم که ایجاب کنیم  "هادرخواستپاسخ دادن به "به معنی  "هادرخواسترسیدگی به "
 دهد.میانجام  onRequestکه تابع  ایوظیفهدرست مثل  کنترلر با مرورگر گفتگو کند

کنترلر : کنیمال آن را دنبممکن است بخواهیم  Rubyو  PHP ینهدهنده با پیشتوسعه عنوانبهکه  ایروش ساده
 ارسال کند و به کاربر ارائه دهد. onRequestاده شود را به داخل تابع خواهد نمایش دمیی که کاربر محتوای

 ین ایده مناسب نیست.ا که متوجه خواهید شد سازی کنیم و بعدروش را پیادهاجازه دهید این ابتدا 

یاز در مرورگر نمایش داده شود. ن موردنظرکه عبارت  کنممیو طوری کد را بازنویسی  کنممیبا قسمت کنترلر شروع 
 تغییراتی ایجاد کنیم: requestHandlers.jsداریم که در فایل 
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را به شکل زیر  router.js روینازا سرور بازگرداند،آن چیزی که از کنترلر درخواست شده را به  بایدروتر  عالوهبه
 :کنیممی ویرایش

در نظر گرفته  313د پیام نشو یریگره توانندکه وجود ندارند و نمی یهادرخواستبرای ، بینیدمی که طورهمان
 شده است.

پاسخ  روتر برگشت داده به مرورگر وسیلهبهتا بتواند با محتوایی که کنترلر  خواهیم کرد یسیبازنودر آخر، سرور را 
 دهد. به شکل زیر:

: در مرورگر درخواست کندمیکار  یخوببههمه چیز خواهید دید که اگر برنامه بازنویسی شده را اجرا کنیم، 
http://localhost:8888/start  نتیجه"Hello Start"  درخواست گرداندبرمیرا ،http://localhost:8888/upload 

 شود.میتولید  "Not Found 404"دهد و اگر خارج از این دو باشد عبارت میرا نمایش  "Hello Upload"عبارت 

 blocking-non فرآیندنیاز به  هاکنترلرگر یکی از ا مشکلی وجود دارد؟ پاسخ کوتاه: در زمان اجرا هخوب پس چ
 شویم.میداشته باشد در آینده با مشکل مواجهه 

 اخت.در ادامه به پاسخ بلند خواهیم پرد
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 سازیمسدودو غیر  سازیمسدود
non-) یسازغیر مسدود فرآیندشوند که یک کنترلر نیاز به می، مشکالت زمانی ایجاد شد گفته که طورهمان

blockingیسازمسدود فرآینددر خصوص ابتدا  ( داشته باشد اما اجازه دهید (blocking)  صحبت کنیم و سپس
 .سازیمسدودغیر  فرآیند

به برنامه اضافه شود چه اتفاقی  سازمسدود فرآیندقبل از توضیح دادن مبحث فوق، بررسی خواهیم کرد اگر یک 
 رخ خواهد داد.

. چون شودایجاد  اییهثان 11 یرتأخیک  "Hello World"قبل از بازگشت دادن رشته  startبرای این کار باید در کنترلر 
 استفاده خواهیم کرد. تریاز یک ترفند هوشمندانه ،وجود ندارد ()sleep مانندچیزی  جاوااسکریپتدر 

requestHandlers.js :را به شکل زیر ویرایش کنید 

 Hello"و سپس عبارت  کندمیثانیه صبر  Node.js 11، ودفراخوانی ش ()startاگر تابع  واضح است که در کد فوق
World"  را برگشت خواهد داد و زمانی کهupload()  داد.محتوا را برگشت خواهد فراخوانی شود بالفاصله 

اجازه دهید بررسی کنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد: ابتدا در مرورگر کنید.  restartبعد از ایجاد تغییرات سرور را 
نید اما را وارد ک http://localhost:8888/startپنجره اول آدرس  آدرس باردو تب یا پنجره باز کنید سپس در 

 .باز نکنیدصفحه را 

 .باز نکنیدصفحه را  را وارد کنید و دوباره http://localhost:8888/uploadپنجره دوم آدرس  آدرس باردر 

به پنجره دوم  سرعتبه( را باز کنید سپس "start/"آدرس )ابتدا در پنجره اول  حال، به این صورت عمل کنید:
 ( را باز کنید."upload/"آدرس )بروید و 

و برد تا بارگذاری شود میثانیه زمان  11مدت  start/که انتظار داریم آدرس  طورهمان: شدیدچه چیز را متوجه 
برای آن  ()sleepتابع  ونهگیچه کهدرصورتیبرد تا بارگذاری شود ثانیه زمان می 11مدت  upload/همچنین آدرس 
 !ه استدر نظر گرفته نشد
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در خصوص مدل اجرایی  حاضراست. در حال  سازمسدود فرآینددارای یک  ()startاینکه کنترلر  یلبه دلچرا؟ 
Node.js یگرد هایاما باید اهمیت بدهیم که فرآیند مشکل ندارندسنگینی  ٰفرآیندهایبا که  کنیممی صحبت 
Node.js رند و قرار گی برنامه زمینهپسسنگینی اجرا شوند باید در  ٰفرآیندهایدر عوض هرگاه  و با آن مسدود نشود
 به کار گرفته شود. (Event Loop) یدادروحلقه  وسیلهبهآن باید های رویداد

 دهد.میدر برنامه را ن سازمسدودغیر  فرآیندما اجازه استفاده از  روش فوق بهکه چرا  توجه شدیممو 

فایل  کار ینامشکل فوق را تجربه کنیم. برای مستقیمًا  خواهیممیدیگر  باریکبرای درک بهتر 
requestHandlers.js :را به شکل زیر ویرایش کنید 

به برنامه اضافه شده است و به  child_processبه نام  Node.jsفوق یک ماژول جدید از  دک کنید درمیمشاهده 
 ()execاستفاده کنیم:  سازمسدودغیر  فرآینددر کنترلر از  راحتیبهدهد که میما این امکان را 

xec()e  تواند داخل میدهد؟ میچه کاری انجامNode.js  یک دستورShell  اجرا کند. در مثال فوق با استفاده از
دهد که میا به ما و این اجازه ر کنیممی داخل پوشه جاری را دریافتهای تمام فایل فهرست(  lah"-"lsدستور )

 .نمایش دهیم کندمیکه کاربر درخواست  start/این لیست را در آدرس 

 .را باز کنید http://localhost:8888/startآدرس  اجرا وبرنامه را 

 شود. چه مشکلی وجود دارد؟مینمایش داده  "empty"اما رشته  شده استبارگذاری  یدرستبهصفحه 

دهد میرا انجام   lah"–"lsخیلی سحرآمیز و سریع دستور  صورتبه ()exec، باشیدخوب، ممکن است حدس زده 
ین( را سنگهای کپی کردن فایل) ینیسنگآن دستورات  وسیلهبهتوانیم می چراکهماژول مفیدی است  روینازاو 

 به حالت توقف کامل ببریم. سازمسدودیک  عنوانبهاجباری  صورتبهبرنامه را  کهآناجرا کنیم بدون 

 جایگزین کنیم(. "/ find" ترینسنگرا با دستور   lah"–"lsدستور  باشید)اگر مایل 

 .کندمیچرا ساختار فوق کار نخوب، اجازه دهید کد را بازنویسی کنیم و بفهمیم که 

www.takbook.com

http://localhost:8888/start


 

20 
 

در  .کنیمبک استفاده باید از تابع کال شیمداشته با blocking-nonاست، برای اینکه یک  ()execمشکل درون 
 :که ریشه مشکل ما در آن نهفته استعبور داده شده  ()execپارامتر دوم از تابع  عنوانبهنام که یک تابع بیمثال 

است به این معنی که بالفاصله پس از فراخوانی  اجراشدهاجراشده( synchronousزمان )هم صورتبهبرنامه 
exec() ،Node.js  متغیراینجاست که  دهد تا اطالعات را بازگشت دهد.میادامه content  هنوز رشته"empty"  را

توان می واقعیتبا توجه به این  ،هنوز فراخوانی نشده است ()exec از عبور داده شده بکتابع کال و در خود دارد
 است. اجراشده زمانهمناه صورتبهنیز  ()exec گفت

شود اما میبک نسبتًا سریع فراخوانی تابع کالبسیار سبک و سریع است به همین دلیل  ” lah-ls“دستور 
 .دهدمیرخ  زمانناهمحالت  وجودینباا

 "/ find" از دستور توانیمیمکند: برای این کار تر میموضوع فوق را واضحتر درباره یک دستور سنگینفکر کردن 
را با   lah"–"ls در کنترلر کهدرصورتی .کشدمیدقیقه طول  1حدود اجرای آن  دستگاه منکه روی  استفاده کنیم

"find /" زمانی که آدرس  و مجایگزین کن/start  پاسخکنم بالفاصله یک باز را HTTP  که نشان  شودیمدریافت
تنها  و دهدبرنامه را ادامه می Node.js با این اوصاف ،است در حال انجام کاری زمینهپسدر  ()exec دهدیم

 ده ازعبور داده ش بکتابع کال کنیم کهفرض می توانیمیماجرایش به پایان رسیده باشد  "/ find"زمانی که دستور 
exec() صدا زده خواهد شد. 

 در پوشه جاری به کاربر؟ هایلفااز  یفهرستتوان به این هدف رسید، مانند نمایش دادن میاما چگونه 

 روش پاسخ دادن صحیح کنترلر به مرورگر صحبت کنیم.در خصوص  خواهیممیمباحث فوق  درکبعد از 

 هادرخواستبه  زمانناهمپاسخ دادن 
؛ اغلب تنها یک راه صحیح وجود ندارد چراکهم که خطرناک است ناستفاده ک " روش صحیح "از عبارت  قصد دارم

 Node.jsدر  کارراهیک فقط  کنیم،استفاده می زمانناهمدر طول برنامه از توابع  ینکهباوجودابرای این مسئله  اما
 .ممکن است

 ← روتر ←کنترلر برنامه )های لیه وسیلهبهسرور  HTTPبرنامه قادر است اطالعات را از کنترلر به  حاضردر حال 
 دهد. لاقتناسرور( 

 اطالعات به سرور، سرور را به سمت اطالعات هدایت هدایت بجای: ایمگرفتهروش جدیدی برای آن در نظر 
در کنترلر قا یجهدرنت ،را از طریق روتر به کنترلر تزریق کنیم response شیء خواهیممی، تریقدق صورتبه، کنیممی

 استفاده کند. هادرخواستبرای پاسخ دادن به  شیءخواهد بود از توابع این 

را به شکل  server.js، خواهید شدتغییرات برنامه را متوجه  گامبهگام صورتبهتوضیح دادن کافی است، در زیر 
 :ویرایش کنیدزیر 
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. عالوه بر ایمدادهعبور پارامتر سوم  عنوانبهرا  response ءیش، ()routeانتظار بازگشت یک مقدار از تابع  یجابه
این روش از  routeانتظار داریم  اآلن چراکهایم حذف کرده onRequestرا از تابع  response هایاین، متد

 استفاده کند:

عبور را از آن  response شیء ،انتظار بازگشت یک مقدار از کنترلر یجابهکد فوق همانند الگو مدنظر است: 
 دهیم.می

را برای مرورگر ارسال  313پاسخ  مکنیمی، سعی پیدا کندهیچ کنترلری را مسیریاب برای درخواست نتواند اگر 
 .مکنی

 را به شکل زیر ویرایش کرد: requestHandlers.jsو در آخر باید فایل 
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را بپذیرد و از آن استفاده کند تا بتواند مستقیمًا به درخواست پاسخ  responseتابع کنترلر نیاز دارد که پارامتر 
 دهد.

 Hello"هنوز رشته  uploadو کنترلر  کندمیپاسخ را فراهم  ()execبک درون با استفاده از تابع کال startکنترلر 
Upload"  شیءبا استفاده از این پاسخ را دهد اما میرا نمایش response  کندیمارسال 

 (.node index.jsکند )کار  یدرستبه برنامهرود انتظار میبا اجرای مجدد 

 upload/دهد درخواست میاستفاده کنید که نشان  start/در  تریینسنگاز یک دستور  توانیدمی باشیداگر مایل 
 شود.میمسدود نخواهد شد و بالفاصله نمایش داده 

 تغییرات زیر را اعمال کنید: requestHandlers.jsبه شکل زیر در 

 اد تا بارگذاری شود امشیخواهد ک طولثانیه  http://localhost:8888/start 11برای  HTTPدر کد فوق درخواست 
پردازش هنوز در حال  start/شود حتی اگر میبالفاصله پاسخ داده  http://localhost:8888/uploadدرخواست 

 باشد.

 

 یک گام به جلو
 برای کاربر قائل شیاما در حقیقت ارز؛ هستندو زیبا  بسیار خوبکه انجام شده است  ییکارها یتمام، حالتابه
 ایم.نبوده

را برای سایت در ( contentمحتوا )قسمت توانیم می اآلندرجای خود قرار دارند بنابراین  هاکنترلرسرور، روتر و 
 وردنظرمتعامل داشته باشند و بتوانند با انتخاب فایل  که با برنامه و به کاربران این اجازه را بدهیم نظر بگیریم
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پلود آ فرآیندتر کردن ساده منظوربهاقدام به آپلود کنند و سپس فایل آپلود شده را در مرورگر خود مشاهده کنند. 
 مشاهده کند. تصاویر را آپلود و بتواندفرض خواهیم کرد که کاربر فقط 

و در قدم دوم با استفاده از  را کنترل کنیم POSTورودی  هایدرخواستنگاه خواهیم کرد که چگونه  در قدم اول
 ام.خاب کرده. این روش را به دو دلیل انتکنیممی آپلود فایل را کنترل فرآیند Node.jsیک ماژول خارجی 

  هایدرخواستکنترل کردن POST  نسبتًا باNode.js شاید تا به اینجا آموختن کافی  لیو ،ساده است
 .باشد اما ارزش تمرین بیشتر را دارد

  یلفاکنترل کردن آپلود ( چند بخشه هایدرخواستمانند POST در )Node.js  ساده نیست و بنابراین
 استفاده خارجی توانیم برای این آموزش از یک ماژولمی و برداریم قدمباید فراتر از محدوده این کتاب 

 کنیم.

 

 POST هایدرخواستمدیریت 
تواند آن را پر کند و با میگیریم که کاربر میرا در نظر  textareaیک فیلد : نگاه کنیم وضوعم ساده به اینبیاید 

آن را برای سرور ارسال کند. پس از دریافت و رسیدگی به این درخواست، برنامه موظف  POSTیک درخواست 
 را نمایش دهد. textareaاست اطالعات درون 

ه شکل زیر تغییراتی را ب start/کنترلر بر روی  requestHandlers.jsدر فایل  برای استفاده از این فرم نیاز داریم که
 کنیم: اعمال
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جود می وفرم را مشاهده کنید، در غیر این صورت اگر فر http://localhost:8888/startباید با باز کردن آدرس 
 کنید. restartنداشت برنامه را 

باید گفت که در این آموزش تصمیم  هستندد و زشت نندار کنترلر زیبایی کافی را یکدهاکنید که میفکر  اگر
خاصی برای ما در  مبحث چراکه شود( به برنامه اضافه نcontrollerاز  viewجدا کردن ) یاضافکه سطح  ماهگرفت

 نخواهد بود. Node.jsجاوااسکریپت و آموزش زمینه 

بک توابع کال هوسیلبه که چگونه کنیماز این واقعیت تعجب  ایم نبایدپیشرفته تبدیل شده کارتازهبه یک حال که 
 کنترل کنیم. زمانناهمرا به شکل  POST( یک درخواست data) یهاداده ،سازمسدودغیر 

 کهبه این دلیل توانند پتانسیل سنگین بودن را داشته باشند می POST هایدرخواستکه  شاید حس کنید
مگابایتی های د حجمنتوانمیها درخواستحال این در و  کندمتوقف نمیکاربر را از وارد کردن اطالعات  چیزیچه

 .باشد زسامسدود فرآینددر یک فرآیند ممکن است نتیجه آن  هادادهد. رسیدگی به طیف مختلفی از نداشته باش

 POSTیک درخواست های دهد که دادهمیاین امکان را  Node.js، شیمداشته با سازمسدودبرای اینکه فرآیند غیر 
. این و فراخوانی کنیم اختصاص دهیم خاصیهای بک را به رویدادمختلفی تقسیم کنیم و توابع کال قطعاترا به 
( اندشدهدریافت  هاهقطع یتمام) یانپارسد( و می POSTجدید از ه قطعیک داده )شامل رویداد  یدادهارو

 .هستند

 در صورتی بک را صدا بزند. این کارکدام توابع کال دهندمیرخ  یدادهاروزمانی که  ،بگوییم Node.jsنیاز داریم به 
دریافت  HTTPو هر زمان که یک درخواست  ( اضافه کنیمlistenersشنود )، request شیءبه  است که یرپذامکان
 را صدا بزند. onRequest ازبک عبور داده شده کال تابعشود می

 :باشیدتواند به شکل زیر می که

 request شیءتوانیم به میفقط در سرور  حاضر. در حال هستندمطرح  ییهاسؤالمفهوم فوق  سازیپیاده در
 صورت گرفت. response شیءهمانند کاری که با  ،دهیمنمیو آن را از روتر و کنترلر عبور  شیمدسترسی داشته با

از درخواستی است که نیاز دارد بر روی آن کاری  اطالعات یتمامسرور در برنامه گرفتن  HTTPبه نظر من، کار یک 
پردازش شوند و بعد داده نهایی را به داخل روتر و  POSTهای در سرور داده کنممیبنابراین پیشنهاد ؛ شودانجام 

 صورت گیرد. هاآنتوان تصمیم گرفت چه کاری بر روی می درنهایت که کنترلر عبور دهیم

تا را  POSTداده  قطعاتمی را در سرور قرار دهیم و تما endو  dataبک بنابراین ایده این است که توابع کال
کنیم و زمانی که  آوریجمع dataبک در تابع کالها به داخل روتر و سپس به کنترلر عبور داده شوند زمانی که داده

 صدا بزنیم. endرا در  routeتابع دریافت شد  هاداده

 را به شکل زیر بازنویسی کرد: server.jsابتدا باید فایل 
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فاده ها استها در کنترلرشود بتوانیم از دادهکه منجر می گیردمیکلی در قطعه کد بال سه کار صورت  یبه صورت
همچنین  داشته باشند UTF-8شوند ساختار مییی که دریافت هادادهرود انتظار بکه  کنیممی : ابتدا، تعریفکنیم

فرا  POSTهای جدید از داده قطعهیک  کهیوقت ،در آن کهایم اضافه کرده "data" به نام یک شنونده رویداد
آوری شدند با اطالعات جمعمی زمانی که تما وشود می و بروز تازه postData متغیرمقدار  مرحلهبهمرحلهرسد می

 .دهیممیانتقال  routerاطالعات را به داخل  endبک استفاده از تابع کال

در  ماا؛ ممکن است ایده جالبی نباشد شودمیای که دریافت در خط فرمان برای هر قطعه اضافه کردن ثبت گزارش
 را بررسی خواهیم کرد. موضوعجزئی این  صورتبه فصل بعدی

محتوای دریافتی را نمایش دهیم. برای این  خواهیممی upload/تر کنیم، در صفحه اجازه دهید برنامه را جذاب
 را به شکل زیر بازنویسی کرد: router.jsباید فایل  را به کنترلر ببریم. postData متغیرکار نیاز داریم که 

 بتواند محتوا را نمایش دهد: uploadباید ایجاب کنیم که کنترلر  requestHandlers.jsو در 
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 استفاده کنیم. هاکنترلررا دریافت و در  POSTهای داده هستیمقادر  حال ،بود همین

بود. احتمال  POSTکامل درخواست  0بدنه ،عبور داده شد هاکنترلراز روتر و  آنچه: وجود دارد در این مبحث یانکته
توانیم به می روینازاکنند استفاده کنیم میرا کامل  POSTفرم که درخواست های دارد بخواهیم در اینجا از فیلد

 که در قطعه کد زیر به کار گرفته شده است. اشاره کنیم textفیلد 

 :کندمیصحبت کردیم که به شکل زیر به ما کمک  querystringدر فصول قبل در خصوص ماژول 

                                                            
1 HTTP Body 
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تا به اینجا  آموزش ابتداییبرای یک توضیح داده شد و  POSTهای همه چیز در خصوص بارگیری و تخلیه داده
  بسیار عالی است.

 

 هالیفامدیریت 
 فرارا  کدهادر داخل  هاآنو استفاده  Node.jsدر  های خارجیکند که روش نصب کتابخانهاین فصل به ما کمک می

 بگیریم.

صد ق در اهداف برنامه، کاربران این اجازه را داشتند که اقدام به آپلود فایل تصویری و نمایش آن در مرورگر کنند.
نام دارد و  formidable-node که استفاده کنیمها برای مدیریت فایل (External) یخارجماژول از یک  داریم
مدیریت . کندمیرا تجزیه  فایلاطالعات می تما یخوببهنوشته شده است که  Felix Geisendoerferتوسط 
خوبی خیلی حس  فوق آماده حلراهاستفاده از  که کندمی POSTهای اشاره به همان مدیریت داده " تنها " هافایل
 .کندمیایجاد 

 Nodeهای توانیم از مدیر بستهمی د اقدام به نصب ماژول کنیم، برای این منظوربای Felix یکدهابرای استفاده از 
 شود استفاده کنیم و ماژول خارجی را نصب کنیم.میه دنامی NPM اختصاربهکه 

 زیر را در خط فرمان وارد کنید: دستوربرای این کار 

 تیجه مشابه زیر بود:اگر در خط فرمان ن

 از آن استفاده کنید. توانیدمینصب شده است و  یخوببهماژول 

 به برنامه اضافه شود: حال کافی است به شکل زیر ماژول 
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قابل  Node.jsارسال شده است و در  HTTP POST وسیلهبهرود که میبه کار می برای فر formidable اصطالح
 شیء وسیلهبهبتوانیم  درنهایتاست که  فرم ورودیتمام چیزی که نیاز داریم ساخت یک  استفاده است.

request  درHTTP  فرم دسترسی پیدا کنیم.ارسال شده توسط این های و فایل یلدهافسرور به 

 دهد:میمختلف را نمایش های است که تعامل قسمت formidable-nodeمثالی از یک پروژه  عنوانبهکد زیر 

ر دتوانیم میاگر کد فوق را در یک فایل قرار دهیم و سپس آن را اجرا کنیم، یک فرم را مشاهده خواهیم کرد که 
خروجی زیر را تولید  درنهایتاقدام به آپلود فایل کنیم و اطالعات فایل را در خط فرمان مشاهده کنیم که آن 
 : کندمی

به ساختار برنامه است  formidableنیاز داریم، اضافه کردن حالت منطقی  آنچهاستفاده از این حالت  منظوربه
 م.آپلودی استفاده کنیهای چگونه از فایلهنگام درخواست نمایش از طرف مرورگر که  شیمباید متوجه با عالوهبه
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 وجود داشته باشد، چگونه محلی دیسک هارداگر یک فایل بر روی  پردازیم و سپس اولی:میابتدا به مسئله دوم 
 استفاده کنیم؟ از آن برای یک درخواست سمت مرورگر

 کند که این کمک را می وضوحبهکه  fsوجود دارد به نام  کار ینابرای  فرضییشپماژول جای تعجب نیست، 
 .کنیممی ه خواندن محتوای فایلسرور اقدام ب وسیلهبه

را نمایش  tmp/test.png/فایل  کندمیایجاد کنیم که به ما کمک  show/اجازه دهید یک کنترلر برای آدرس 
 .هستیمواقعی  PNGیک فایل  سازییرهذخدر حال البته در ابتدا شاید فکر کنید دهیم. 

در پوشه  test.pngایجاد کنید سپس تصویری با عنوان  tmpبرنامه با عنوان های در کنار سایر فایل یاپوشه)نکته: 
 قرار دهید.(

 را به شکل زیر ویرایش کنید: requestHandlers.jsفایل 

 اضافه کنیم: index.jsهمچنین نیاز داریم کنترلر جدید را به فایل 
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فایل ذخیره شده  ،در مرورگر http://localhost:8888/show( و باز کردن آدرس restartسرور ) مجدد یاندازراهبا 
 باید نمایش داده شده باشد. tmp/test.png/در 

 باید انجام دهیم: تا اتمام برنامه ه مراحلی کههم، بسیار خوب

 در کنترلر می ایجاد فرstart برای آپلود کردن فایل 
  افزودنformidable-node کنترلر  بهupload  ذخیره کردن فایل آپلودی در و/tmp/test.png 
  قرار دادن تصویر آپلود شده در خروجیHTML آدرس وسیلهبه /upload 

 
فیلد  سپس اضافه کنیم HTMLرا به فرم  data-multipart/form یرمزگذارمرحله اول ساده است. نیاز داریم که 

textarea عنوان دکمه در آخر کنیم و میاضافه به فرم یک فیلد آپلود فایل  ف ورا حذsubmit  را به"Upload 
File"  فایل  دهیم،میتغییرrequestHandlers.js :را به شکل زیر ویرایش کنید 
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 uploadاز فایل آپلود شده در کنترلر  خواهیممیاست. مشکل اول:  تریچیدهپبسیار عالی، مرحله بعدی مقدار 
 عبور دهیم. form.parseرا از  request شیءاستفاده کنیم. نیاز داریم 

از مسیر  را request شیء بایدرسد میرا داریم. به نظر  postDataو آرایه  response شیءفقط  در حال حاضراما 
ر داین روش  باشد اما بهتری وجود داشته یهاحلراه. ممکن است انتقال دهیم به کنترلرو سپس سرور به روتر 
 .کندبه ما کمک می یخوببهحال حاضر 

اما هنوز مشکل ؛ توانیم آن را از سرور و کنترلر حذف کنیممینداریم و  postDataبه آرایه برای آپلود فایل نیازی 
به این  کنیممی در سرور استفاده request شیء dataهای از رویداد حاضروجود دارد: ما در حال  یتربزرگ

دریافت  هاآنها دارد و ممکن است اطالعات زیادی از هنوز نیاز به استفاده از آن رویداد form.parseمعناست که 
 (.کندمیاستفاده ن یاداده( برای هیچ buffer) یانگیرماز  Node.jsنکند )

و  کنیممی و را از آن حذف postDataو  request.setEncodingابتدا خط  –شروع خواهیم کرد  server.jsبا فایل 
 دهیم:میعبور  routerرا به داخل  request شیءآن  یجابه

تغییراتی ایجاد  router.jsدهیم و باید در میرا عبور  request شیءآن  یجابهنیاز نداریم و  postDataما به 
 کنیم:

www.takbook.com



 

31 
 

اطالعات فایلی که در به  formidableاستفاده کنیم و ماژول  uploadدر کنترلر  request شیءتوانیم از میاکنون 
تغییر نام دهیم.  test.pngاما نیاز داریم که فایل را به  رسیدگی خواهد کرد،است  tmp/حال ذخیره شدن در پوشه 

 آپلود شده است. PNGویر و فرض کنیم تص یمدارنگهرا ساده همه چیز  خواهیممی بله

مشابه باقی ویندوز  عاملسیستم در Node سازیپیاده: در منطق تغییر نام مقداری پیچیدگی اضافی وجود دارد
نیست، زمانی که سعی کنید نام یک فایل را تغییر دهید و یک فایل با نام مشابه فایل جدید  هاعاملیستمس

 ف کنیم.ذحفایل را  ،این خطا رفع شود به همین دلیل باید برایمیوجود داشته باشد موجب رخ دادن خطا 

:
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از هارد دیسک محلی انتخاب کنید  PNG( کنید و یک فایل تصویری restart) یاندازراههمین بود، سرور را مجددًا 
 داده خواهد شد. یشنماصفحهکنید که فایل در میمشاهده  درنهایتاقدام به آپلود کنید.  و سپس
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 اندازچشمو  یریگجهینت

 
این . در بنویسیمیک برنامه تحت وب ساده اما کامل  Node.jsتوانستیم به کمک ما انجام شد!  یتمأمورتبریک، 
ها، دفرآین سازیمسدودو غیر  سازیمسدودتابعی،  نویسیبرنامهخصوص جاوااسکریپت در سمت سرور، کتاب در 

 داخلی و خارجی و خیلی بیشتر صحبت کردیم. هایماژولها، ، رویدادallbackCتوابع 

 های، نوشتن و کار با واحدهای دادهپایگاهالبته مباحثی دیگری هم وجود داشتند که صحبت نکردیم: درباره 
ای مثل کنترل و حتی موارد ساده NPM وسیلهبه خارجی و قابل نصب هایماژول(، ساخت Unit Test) یشآزما

 .GET هایدرخواست

 یک بحث کرد.بهیکموضوعات توان درباره میو ن بوده مبتدیاما هدف این کتاب افراد 
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