روﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ

اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﺪ

ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ روزﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ
ﻫﻤﭽﻮن  ،MITﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ و ....در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ را آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎد دادن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﻄﻊ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﯾﺎد داد! اﻣﺎ اﮐﻨﻮن روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ،آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
اﻣﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪارس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺤﻞ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رخ داده اﺳﺖ،
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﺮی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
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اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﯾﮏ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده و اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر  Code Warriorsﭘﯿﺶروی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار دارد.

 Code Warriorsﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان،
داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ را دارد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻞ ﮐﻼس و ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺎرج از ﮐﻼس ﺑﺘﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد Code Warriors .ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ  Kuato Studiosاﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﻘﺐ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ Code Warriors .ﯾﮏ ﺑﺎزی
ﺟﺎوااﺳﮑﺮﭘﯿﺖ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی از آﻣﻮزش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را در ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ اراﺋﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی وﯾﻨﺪوز و اﭘﻞ در دﺳﺘﺮس ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار دارد ،در اﺻﻞ
ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺑﺎزی  Hakitzu Eliteاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺑﺎزی
ﮐﺮدن ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﺑﺎت ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺮی را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﭘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ
ﻣﺠﺎزی ﺑﺎزی ) (avatarﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و آنرا دﯾﺒﺎگ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﮐﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟  Code Warriorﯾﮏ ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﻪ
روزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺟﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻮق آورده ﯾﺎ در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﮑﺮ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارد code Warriors ،ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﺎزﺧﻮرد ﺳﻔﺎرﺷﯽ را ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﯿﺶﻧﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دﯾﻮﯾﺪ ﻣﯿﻠﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ  Kuato Studioدر اﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪوﯾﯽ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد
اﻧﮕﯿﺰه در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺪهآل ﻣﯽﺷﻮد «.ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﺪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻮدهاﻧﺪ :اول آنﮐﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺎزیﻫﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ در ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪوﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ دﺷﻤﻦ
ﻓﺮﺿﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در زﻣﺎن درﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
راهﺣﻞﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﯿﻠﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ارزﺷﻤﻨﺪی از
دادهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ  code Warriorsﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺑﺎزی وﯾﺪوﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آنرا "ﺟﺎم ﻣﻘﺪس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهام «.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﺘﻘﺎد از اﻫﺪاف
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

ﻣﯿﻠﺮ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺎزی ،ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﻨﻔﻮﺳﯿﻮس اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮم و ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮم .ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم .اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ و
ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  Code Warriorsدر ﻧﮕﺎه اول ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮای
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﻤﯽ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ دارم .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرزات و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺑﺎت در ﺑﺎزی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد در ﻇﺎﻫﺮ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺴﺮان اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯿﻠﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ روی اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎزی از ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ) دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان( اﺳﺖ .ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﮔﻮش داده
اﺳﺖ .ﻣﯿﻠﺮ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،دﺧﺘﺮان ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ
ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و رﺑﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻗﺮار دارد ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ
آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  Kuatoﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﮐﺪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد.
او اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﺳﻮاد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﮐﻼسﻫﺎی درس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﺳﻮاد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ وارد ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ Code
 Warriorsاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی
ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ از ﻟﯿﻨﮏ  Code Warriorsاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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