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داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را دارﯾﺪ؛ وبﺳﺎﯾﺖ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ زﯾﺎدی روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﻪای آﻣﻮزش ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ راﯾﮕﺎل و
ﮐﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﻮداﺳﯿﺘﯽ ) (Udacityﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
دارﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزشﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﻮداﺳﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را آﻣﻮزش
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.

اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﻮداﺳﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ،
ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﻣﻮﻧﮕﻮدیﺑﯽ ،ﮐﻠﻮرادو و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ .در واﻗﻊ؛ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻣﻮزش دورهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ،وﯾﻨﺪوز،
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮه در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﻮداﺳﯿﺘﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﭘﺎی درس ﺧﺒﺮهﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﯾﻮداﺳﯿﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪای ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺪﻫﺪ و
اﺑﺘﺪا ذﻫﻦﺷﺎن را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮوﻧﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ در ﯾﻮداﺳﯿﺘﯽ ﭼﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم زﺑﺎنﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ،اچﺗﯽامال ،ﭘﺎﯾﺘﻮن ،ﺳﯽاساس ،ﺟﺎوا و ﻏﯿﺮه در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻣﻮزش
داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دورهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ،آیاواس
و وﯾﻨﺪوزﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دورهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﯽ دورهﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻫﺮ دوره ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺧﻼﺻﻪ و ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ و آیاواس اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾﻮداﺳﯿﺘﯽ از روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ:
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